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دا!أ!ئ!ام
لوزيحواوحنشرططح

منالمح!حم!ح!6ولولالفاهؤ
،هلأ!8تمبعر!

قرشا25
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الختعلشبابادشهإلىأصا.

ل!كطلىمم!فالوااث!نجماى

1.نوهـلمجمفى.(---2!

طىع!مامعىارا
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يزجمع!ا"لن!بناألئبما!!ئببم4
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عنر-!ا..ء،-لأ-.ا.....--ء-4

-..-.،-أ/.-.ء-.--.-!لم
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رجهئأليومتئاروالتحلأياتا!تنمبهاتفنع!عرات

نأعليماالمثقفالشبابحقومن،الاسلأميوالفكرا،!م

.حقائىالىالدخيلالتمويهونكشفالطريتىامامهنضىءص

ناالمعروفومن.ا،سلامىوالف!دالاسبم!طالتابرحمض

الشبهاتهدهتدفعتزالاموالالحادوالصهيونيةا،ستعما!ية

العلمباسممضللةc.ultA.JUفىوتضعهابويقلهليتا-وتكسيفا.

وفحن.نىش!الحقيقة)والعلم/منليستولكفها-

.!إمغ!زوالتغريبدعاةهبميعاودونه!حالذينان-نوف

نقحلهيثيرونهـةحينكرون-ماوهم،الى1جنبىالأغوذواالثقا!

إئواحدةأثارةيعاودونثمقضيةبعدوقضية،فقطةبعذ

فعلينا،جديدةزاويةومن،مختلفبئلنلوبا،خرىبعد

ين!فقثروعلى،التياراتهذةبكل!عىعلىتكونالق

1.4-خمطرو"ا،هدافولنعرفهالجزئياتفذءبينبنربطالبغظة

ا!ححمسصلاالتهثيلسبيلعلىيثارومهااليهاتهدتالتبى

-:إلتاليةانشبهات

.الانلاممصدرهاليومالمسلمينتأخران.-اولإ

حفطر!6،")!هاتؤخذالغربيآالمدنيةان-نانيا

منعكاصحرووما،وشرها!خيرها!مرهاوحطوها(وفقافقها

-.يعابوما
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ن!"ميتيألغالق!"ايعيهى..ابئي!يمتطيعم.لأ-لابسلأم!"أ/ت.لأيابثتالى!مكاا!"

-.:-.لروحية!.تجغابنئأ

والأشلامالعروقي"بينالعميقالخلافابجاد-رابعما

تجقلذالم،دط.يستيقظ!ألمالمسنمينبإنالقولتخامسا-

!-ء.الغرباوقظهمختى

في-فدةإل!خلالا،سلاميةالحضارةدورانكار-سادسا

.-.ا،نجدانية-الحضارة

يوت:بةفلسفهالاسلاميةالفلسحفةبأنالقولسابعا.-

.ا---ء.العربيةياللغةمكتوبة

وانماعننبايكونوالمالاسلامىالفكرعظماء-ثامنا

.س-.الخ.وتركافرساكانؤا

تأمن!ا،سلامىالعالمينهخنىلكيلابد.-تاسعا

.-.ماضيهعنينفحسل

تيفبتبئ11جماللغةمتيةلغةالعربيةاللغة-عاثرا

الحديئة.اللغاتمى.!اللهجات

ريجهنيضاتتفي)3ملئءالاسلامىالظربخ.-نش!فحا

..كليةضفيهيقخ!ىاتا

ثزالح!فانىتحتاجؤالتبى.تثارالتىالقضايابعضهذد

إلمفاهيم؟تصجيح"اسمعليهايطلقانيمكئ:عيةموسه

http://kotob.has.it



ميفاااحثللمأنتي"النفئرةقذه/!االمسلمينابئاالو،فغ!و

نلأسكنمحقيقيينههئلينيكؤفواكالم!ا،سلامإلخرب.-".عالم

--:قاقحين.عبكهمحمدالشمخالمعث!هذا.صنوروقد

ضعضفترةأنو،شكبالمسلفين"محجوبا،لسلامالى"

جوترلمناقفةصالحةتكونانيمكن،-الاللا!ىالعالم.

--واصشعببالجموثاصيبانبعد،التطبيقمجالفىالفكرهذا-

اتعربى،ا،ب!لاهىالفكركانكقذ،التقليدنزعاتعليهوكلبتخ

!هفاعلزمؤثرأالجابياضحيئاالاولىوتجربتهجوهرهفىاللمغة

ومقومأ"فالقكرهذابجفورمرتبطافيالاللامىالعالمانولو

--!وقعلماففكفعلانهلو،عنهاينحرفلم-الامناسية

حبركتهفىظل!لو،وامتداده.نهوهدونحالتاشى،(1،زمة"

الىلوصالضخمةالحوائلوجههفىتتفولمالاصعيلة

.أسبئرىالفكرمجرىقهيثراولظلالعالمىالانسانىمكانه

الاسلامهو"الاسلامىالعالمنأخرمصدربأناقول1أما

ا،-،لملأمىالفكرلااقامفقد،التاريخبةبتبممردودقوكفهو

اشقائى*تالاسلإ!االمقيدةظلفىضخمة-ضارةاللغيماالعربى

حعاصجئميتحارض.ولمبالروحالمادةوامتراجأبخ!حيلأ.على

-.--..اللين

هيهى.ينهولهينظرو!انفاالرأىبهذاالقائلين!لعق

منمزجمجأاقاموهاالتىا.فبربيةالمسيحيةتنالغرييون

-،3!فانيةإاالوثنيةؤمن.الشرق.منالوافدالنسمحةالمتسيحية

لا.بالض!غابراىفى؟الدين)\عنيقالماكلانوعندنأ

*تءهـفماهىنظرتهممصدرفأنا،سلامعلىيئطيق

هذه.لنظبرة،النهضةابان"فتوحهفىللعلبماليسةممارفة
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74تينتاصتهلغسذلك4بغد7الاسلاماننم،-ا!،س!لأمعلىتئطبى،

-وتاريخهونحضارةقكرثينوامح!،فحدسمبعبادي!لاهؤتيا

!س!ئ.مرننكايتوقفلمبأنهيشهدقرناعشراربعةخلالكله

النهضاى،مغالقجاوبعل!قادراظلوانه،الحركة

وا،بتكارهوالبهحثالعلم6فاققى!آلحضنارات

8-!الفربيةالمدنية2-0

حلوهاس)كلياتؤحذانيجبالغربيةالمدنيةبأنالقول.-.

انصتفوقى-وعلينا،و!ردودباطكقول(ونصرها!خرهاومرها

ؤالثقافة،ابحضازةبيننفر!ان،ألتفرقةتمامامرينب!ن

-كلهاللاتسانيةملكوالحضارةءدهكرؤالثقاذة4-ادةقالحضارة

تستمدأمةبكل-خاصةالثقافةول!ت،ةشاءجمامن!،تأخذ

ثقافةفكا!وامزجتهاوضنمائرهاالشعوبوجدانمنجذورها/

التى؟المعرفةعن"ايضاتختلفهئاوهى،امتهاطابعتممر

ا،رتباخ!االىتكونماأقربمىالثقافة،-أماعاممللثه.هى

.....اطىممالأساسيةوالقيمبالحقائد

ساكقهةلنا-لانالغربحضارةنأخذفنحنهناومن

ونقتغفيهـاننظروانها،الغربنفافةنعتنتىلا!لكنابفائها!

الاص!لعهقيمنامنثابتةقواعدعلىؤاقفونونحن،!الأبوابلها

اخخقاوكذللظ-،فكرهثونالغربحضنارةاليابناناخفتوقد

يغعلانالمعقول0مناوثيبس،ثقافته!ونالاسلامثكراوربا

الحزبيتخلبمانيمكنولاذلكغروالمسلمونالعرب

علىتقومالتىوهئنفكرهمالا!ساسيةالقيم!ن!المسلهون

-.والقلب-بين-العقلوالترابطالتوح!دإساس

ث.-08
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ا-،واسسهمقوماتهفىالعربىالاسلامى.النكر"ان!مكولا..!كا

.،الغريىالثكرمقوماتنع؟ثراختلفوا.،يز-الميطايبهله

ا،نسانموقفوفى،العقائدميدانفى3المخالفاتهذ،وابزز

الاخلاقيعلىالقائمةنظرتهوفىوالحياةللكونبالن!ية

والنفدس.وافجتمعالتربيةروفوالتوى

عنلما-الافرنج.نان،ايضاألفربمنهناوعير!ا-

ولم!يسلموالموفكرهموالعربالمسلهنعلومتعلموا

ا،ساسيةفكرممقاعدةال!حولوهاثمترجبوها-لقد،يتعربوا.

ؤنحن،مهتزجإتوالمسيحيةاليونانيةالوننية!تالمسقورة

الحية-ومقوهاتهقيمهلها،سلامىالعربىفكرنااتنؤمن

.والعطاءالاخذعلىالقاثرة(الأيجابية

فالغكبر،حد.ابعدالىخاطئةالثسبهةهذهان-الواقع

المادى:.-الفكرحلقاتنلاثفىيسرالمحاصرألانسانى

الدارونيةابساسعلىيقوم!وهو2النربفكر،.هوالصرف

فىفرويدونظريةللتاريخالمادىلأوالتبسيرالتجريبىوافحلم

ونظريلأا،نسانفىالعزيزىالجانبواعلاءالاخلافماثية

-!الف!-،عولكلمقابلفيالمصبحهثحأنمنتعلى.التىالغرائع

خيث،الاتصىوالمعرق2سياتصفمهالذىالصرتا!روحئ

فىاما،وغ!هاالبراهحةونظرياتوإلكنفؤشيو!ميةالبوف!ي!.

ازثواجماوالمادةالروحافيثواجملى.كومالف!كرفانالامس!

ويقوم،والقلبوالمقلوا؟خرةالدنيانيه،مسبوكامتقاعلا

.تكونأنث!ريطةوالتقدمية.والتفتح01،يجايهة.مملىأس!اسا

وليصروحيافكراليد!إلاسلامىفالفكر،انسانيةاخلاقية

لهفكر!مو،عالمىانسانىمتكاملفكرولكنه،ماثيا-فكرا

على.قادرمفتوح،الانكارجميععنتختيفالتى)!سسه
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611سبف!أك!ت!أ،حمكاظعيئ،.فائمةخ"أصبينه"قاعدقي-الها،أبتعيير.ول!ا!ايتل!في

؟يإضيلة،ملامخهيفخدأندوقؤيحط!ييأخذ،وعيحبما-!حمقئماته

أجتبنىضفطتحتالبث!رىالفكذلموأجهه.اذيؤميتعوض!ق!رئا-

يود6نعنى.تاثروهو،قيفةعنؤأحراجه-لتنويبه!راولةفى

ويفظرواصولهأمس!سهيقسلموأن.الوافدالرأىنفسهعبنكا

للانسانيةيقلبمأنعلىقالروهسوعليهاويهنجىضونها!

والنظم،والعقيدة،و-المادةالروحمجاقفىخاصيتهاكل

لينوالعلاقةوالانسانذنجارل!--وتعالىاللهقة..بين6واسغا

.،.س!وابىحدعلىوالمجتعالات!ان

.-وألاسلامالفروبة.-؟

نطاقفىدفوةالعروبة،الاسويخرالعروبة..

منالاسلامفىوليس،وحضارةوخكرثينوا،سلام!القوهيالعم

عشر.التاسعالقرنفىظهرتالتنىالقومياتدعواتلىبإس

للهست!عمر،المقاومةوسانلمنا،سلامنى.كوسيلةالحالم!ى

+انسكستطيع،،الاسلامىالطلمفىا!نققومقوميةكلولكن

نكرهاءجوهرهوالذىالإيسلامعنم!فصل

والالسوالمروقيبينالالتقاءقىلا.خظأانهوالواخع

عروبهنظريةؤاقلمقرناعشرخمسهثنذ)شقياقدفانهما

لتض!لوهنى،الغربمنهمشوردةئظزيةكلىنتدينبغير.

هو.الذىبالاسلامتتصللاولكنهابالمسيحيةابطرب،بهفهوم

.قيمفاانشكولا.وجضازةشفينولكنه.،فح!بديئا.ليشق

الأمة!بنإءفىفعالعا!اطهىا،لححلاممنإستمدةا11؟ساسية

ذأ.،العربيهالوحذةفرثنهىايعزنيةالاسلاميةالثقافةواتى

والثضدة-،الفكر.والشعوروحدةتمثلالحقيقةفى.لاهى

كل-فيهسإههتمث!تزكانتاجمى،اللغةالمربية-ا،سلامية
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ا،ديائيتراثمقفهتهاؤ!نفئأظئظقةافذلاةفىغاثستالتىالبئافر

..؟الفازسية.والهطجيبن!الحفناراتوتراث،لا!سلام(السابقة

-،التىالأمسلامبوثقهفىقبلورتالثقافاتاهذهكللمثأليونافية

بر،عنالقوميةقصلالغربانوالمعروف"التوحيد"ئتتهثل

.عقاجنبىثفوالظرجمناورباصثلى.دخلالدينلان،الدين

-ثقاف!-هولبعرببالنسبةألاهـحلاماز،حينف!وتاريخهاطبيعتها

-.!ا.-01وتاريخ"وحضأرةوفكبر

س--.-.واليقظةالمسلعون-5

اوقخلهغحتىئومهممنيمبنتيقظوالم!المسنلمينبانالقول

3""ا-استيقظقدا،س!لامىالعالمفان،باحللخولهوألغرب

التزد!!نتصفف!بداتالتىاليقظةهذه،طبىيلبأمدذلكتبل

فىالوهاياعبدبنمحمدبحركة0175سنةعشرالثمامن

العالمسفىاصداءمنلهاكانيوما،المربيةالجزيبرةتلب

بمائةا.لاوروبيةالتبشيريةالجمعياتوصولت!ثبقوهى،كله

س،عهامانجمسينمنبحثرنابليون!تل!بق،الاقلطى،عام

-11321بالقاهرةالمؤيدجامعفئجلسوامكظاانابجبرتىويذكز

البدعمنبم،ا،سلامتحرير.الىودعاالناصعليهوكث!هجرية

-.ألعالممتاربخفىاننسئ!و،.،-الاولىمنايعهات!بهوالعودة

دعبىسىولا6ا،قطاكأكختلفلىامثالهكئيرا،سلامى

للامراءبسنواتافرنسيةالحهلةوصرولقبليمصرئالصلياء

يضعوأولا،"الرعيةيظلموالاانعليهمالعهدواخدبالعدل

ا-رحقوقاءوثيقةعليهاطنقما.وهو،"نجديدةبصراؤبقانونا

الغالم.يقخلةانيتأكدهناومن،ألعوبلةالى"سلأميةا،نساق

صادقنهمعنوصدرتاعماقهمنانبعثتقدالاسلامى

--والثفوفالاستبدادومقاومةالصدارةفىدورهاسنعادةلضروبىة

-،معاا،جفبى
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..*..-.،1،سلامغةالحضارةوز5-لأ

-الخضارة.فىا،سلاميةالخصناراةدورالغربكتلأبانكر

أ،لحسلامى-والعالمالشرق1منكتابذلكقىوتأبعهم،الانسانية

---.كلكتب،!بعدمنتحوليثملحويلةنترةالتحانلهذاظليقد

منهمننقل،الدورهذااصالةعنالغرباتلاممنعثبرات

:يقولسالذىالمغروفالباحث"هـسيديو)\رأ(ى.

اثوا.ر!ختلف!باثياكاق،الاسلامىالنكرنافوذان"

ا،ولوروزمنسالغزواتز!نبينذلكفىنرفلى".،تاهـلخنا

الخقل.فىوالعربللمسلهينمدينوننحن،.الحنليبيةالحر!ب

مالهموانكار.المسلميننضلنسيانتصدانهويظهر،العلمى

تؤجهه7الذىالوقتحلفلقد،الحديثةالحضارةتأفير"فىمن

كانوأوالمسلمينالعربان،ذلكتصحيحالىألانظارفيه

..المعرنةنروعجديحفىكلهاإوربا"الاتذة

التاريخمنالم!سمو!والحربأزيخللو:أولمريم!سيووتاق

حقى!أنه،قرونبضحةاوروبافىا،وروبيةالنهضةلتأخرت

ترال-،سيناابنهؤلفاتكانتعث!رالثامبنالقرناواخر

-...بفرنساهونبوليهبامعة.قىتناقش

ام!واوالعربالمنسلهين0.اق:2هوفمايرماركمىوتال

الذىالعلبمهذا،وتظرياتهالضوءبحوثالىالخدماتجليل

لماالمسلمونولو،،ا،سلاحىالابتكازعظمةقيه-لنايتجلى

.ن471علبهومااعلىالمثلثاتطمكات

مزثوجاديناتحملأورباان:لويصبرناردوعاث

العلهىالفكرىالترإثعلىحافظوافقد،!العربللمسلمين

والحوبأ،المسلهينو!نفيهوتول!غوااليونانخلفهالذى
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.العقلإ.تضعطريقة-ه!.آلبحثفىجديدةطريتة.اؤريآ-تعلمت

والتجربة.المستتلالبحث--بوجوباولا.وتنادى

ا!معيةوالظسفةأليوناتية2اطسفة-7

./مكتوبةيونانيةفلشفةا،سلاميةالفلسفةبأنالقولخطأ

الاسلاهيةالنلسفةفأن،باطلالادصكلاءوهذاالحربيةباللغة

معتنقاولامفكوراليسماوهو،التوحيدعلىاسالهساتامت

اننىوالواقع،اليوناننلسفةفىالاطلاقعلىمعروفاولا

علىعالةت3تلم!انناالنثسارلامىعلىالدكتورمعاقول

!،بنكرممالوثصمائجموصوليكنلم!الفلسفىفكرناواناليونان

الذى.والينبوع،المستقلالكيانلهكانتماماالحكسعلىبل

،البونانصورش8صورةأبدانكنلم!وانناالنور!تةتفب-

،ال!بانياط!كبر.أو!بافىسطعالذىالمثمرقعلئلناكانبل

2قالقر:العخليمالم؟لهىا،صلمن.المستهدالنور،وصتلية

..وسلم!عليهاثهاصلىومحمد

الاسلامىالفكرعلىثخلتقداليونانيةالفلسنةانيوعندى

اكتملت-انوبعد،الاسلامظهورمنكاملينقرنينبعدالعربى

الثقانهاسالىكانولما،معالمهووضحت،الفكرهذامتومات

الضكرهنرفضقدفأنه،ن7القرهوبيةالوالاسلاصية

رأىورفض.ا،لهية-تعددورفضوالصو!التهفاثيلالهلينى

!ممف!معققلاءمخاصةفلسفةواصطنع،111Aئارسطوص

إلصراحهثوبفىالالسلاميةالفلسدةبدتوقد،الدوجد

هذا.اليونانيةالفلسنة.غموضيخالف!اوهو--،والعلانية

وحدهااليونانعلوميقبللما،للامىالفكااتعنفخلا

اليها،واضاف،بينهماومزجافوشسواالفنودعلوحماخذةبل
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منأ،بحلامىالفكرتإنهماكلهانهذأومعنىلحمنغا.و!ف

اسامسعلىقبلهانما،يونانىغيراويونانىالفكر-ا،نسانى

ء.3تالمقرر!مهاالقىمفاهيمهظل؟فىا،!يلةمنتنعاته

--ا،سمدمىالفكرعظماء-8-

لم.الال!!لامئالفكرعظماءإن:الشبهةهده!تقول-.":أ

لى.،.كا.وت!بب،فراكاذوالههعاشعرباايكولهو

والسماحيةا،ريةفظريةعليتعتمدشعوبيةثببهةوهذه-

وخرهما!ريينقدررفعبهامحاو،التغريب.اتارهاافقى

.الحربعلىوالشبهاتن-والظء.الظة

الى"صعلفىهىوا،ريةالساميةنظريةانوالواف!

..اللغاتبينالمتشابهاتبعضؤجودمنتولذتلفوبةتظرية

الثتافىالغزوحركهحملتهاوقد.الاوروبيةواللفاتالهندية

الابيضاللونينبينالفواصلمجركةفىبها-فالقتوالتفريب

.حولالش!بهاتاثارةبدأتهتاومن(!العبيد).والملونينآأنسب

.عرباوفرصهم،.وهلالعلماء)جناسى

..والذم!الورؤياتانوالم!صفينالعلماءاجحاععليهوالذى

*وانمامقوماتهتبنىو،الفكرتكون،-(العرق!وألجتس

.اللغةمقبمقوماتهاالبيئة،-ذلكتفعلالتىهىالفكريةالبيئة

...والمعروالاحأسيصوالفكبر

الفارلىبين"الفكريه*ا،ملاميةالبيئة3"جمعت3وتحد

؟أ
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.ومزاجهممفكرهمالإسلامجميعا"وشكلوانبربرىوالتركى

خلثتالتىا،ساسيةالفكروحدةقا!تهتا!من،افملغ!مى

لغلوانهالمعروفومن4واعطتها.حيويتهاالعبقرياتهذه

الفكلبيئةفىتتفاعلولمبا،سلامالاساالبيئاتهذهتئأنر-

به.برزتالذء!التنكير.منا،نتاجووذاكانما،ا،ورلملأ!

هؤلاءتناولهاالتىوالعلوم!الفنونكلانعنفضلا

وتحركوا!،العربيةباللفةوعبرواعنهاكتبوا.انماالإعلأم

المسلمينالمفكرين-0كلفانففاؤمن"3القزأنككزووادأئرة

اللئسانالعربيةوانمأمسلمونمفكرونهبمبالعربيةكتذواالذين

الفكرهففو!فى!ليلى،الغرةقأ!الدك!اوالجنسولرد!

"Tالفكروحدةتجمعهفالكل!تركىوفارشىعربىلملامى

يقالماكلوابئ،العربيةواللفةالكريم6نالغرمنالمستمدة

ىسوفصمالخلافاتسالشبهاتاثارةبيرادانياهذافى

..ى.ء..وا،خو-الوحد-.

-الماضىعنالانفصنالثسبهة-9

الذين.الغربيينفان،الغزابهكلغريبةقضيةوهذه

الواقعاذ،ماضيهمعنهمينفصليالمذلكال!يدعوننا

الغربىالفكراناحدفيهيختلفلاوالذىبهالمع!-نماالمؤكد

والرومانىاليونانىالتواثعلىاساساقا!انحا،المعاصر

الاغريقانعنفضلاهذا،!دعائههقيمهابوفيمنه!اهـستمد

المسلمونينتهلمبينها،كل،!إلفالغوب.0عن!انفحصلمواانتهوا

،تراثانها،غريهتفكرعنيقالاانيهكقو)ذلئا،.والعرب

:لاحيامازالالذى.والمربالمسليينفكرعناث؟يقالو،
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وقد.،تجمعهمس.كانتالتىالدولةحسقؤط!نبالزغم.متقاعلا.

ان!ليد!:قالحينالمعنىالىهذاجبهاملتوقالمسنشرفاشار

ا،سلاموممييظلالحانلماضيهممنيتجردواانالعربوسعفى

ا-.الحانلالسجلهذافىصفحةلاا؟مم

تفريبية.دعوةالجذورعنالانقطإجدعوىفانولذلك

تصورفانها،ا،نفصالهةاالىصراحةتدعلماذاوهى

منرجلوهذأ،به-السخويةعلىتبعثبصورةالماضى.!ذا

بالبرموبجامعةالاستاذ(بياهلوبيستزاومرتو)هوالفرب

002-ا!.:يقولصقلية.فئ

منالتزوددونيتم!انؤيهكن،الامامالىألنظران

.هذاجوهرمنهابكونالتىالعناصرعنو"بحث،الماضى

نفسه.الماضىمنوالمستقبلالحافربنايحكنحتى،الماضى

التىكأمريكايكونواإنوألعربللمسلمينيحنولا

تراثللعرببينهاعشبرالساثسالترنفىتاريهاتبدأ

ول.-.ء.قرنجاعثحراربعة

-.الدتينيةواللفة،العربيةالغة-01

وجهعنالنقابيكمصمفانتحقاجاحزىث!بهةوهناك

الحربيةاللفةأن:الشبهةهذهتقول،نيهاالحقيقة

الحية.للغات.ةهىأننهحا!ح+،4-اللاتينبلمحالغةميتةلضة

فقد،صاثقوغر،..2ئكرهناالمقارنةووجه

ؤليسى،لغاتالىلهجأتهاوتحبىلتاللأتينيةاللقةاشهت

6نالقرزالماالتنىالع!إبيةللغةبالنسبة3دثماكذلك

16
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مقروءأقرناعثبخم!ة-منذبهكزبت.ماويجعليخلاهرها

الحية.النغاتمنلفة،ى-لمكنافلكيحدثلمبينماانيوم

الربط-علامة،نة)عرجيهاللغةتحوتولن06ا!نالعالمفى

اللغةتجدهلمماوهذا،اسالن!ان2الترهوعصورهالن

..الموتمنليحهيهااللاقينية

لمالرومانيةالدولةمعماتتحيناللاتينيةواللغة

اللغةعلىالتغلبتسدظعلم!ان!،بل،كلهالفربلفةتكن

بحضارةارتبظتا،خرىهىأبيونلأمية.اللغة،ن،اليؤنانية

كانت-شطرينالىا،مبراطوريةانثطكأتنلما،اليونان

.الفربقئوابلاتينية،الث!رقفىاليونلأسية

لفة.ارمستقراطية.كانتهاللاتينيةاللغةانعنففبلاهذا

ءطبقاتفىتتغلغلولم"الممتازةالفخبة)\10،بيايثحدث،

كانت،-وانطا،صليةالشعبلغةبلقطعتكنولي(،الموام

-.والسكسونية.والجرمانية،كالصقلية،اخرىلغاتللشعب

العربيةاللفةوبينبينهاالبعيدالفارقيبدوهناوم!ت

ظلهلىونمتمعهوجماشت،3نوالقربا،سلام.اشتبظتالتى

والثظنةالشعبلغةكانتبلخاصةارستقراطيةرفةتكنولم

فىالنغاتعلى-مختلفتتغلباقا،سلأملهااتاحوقد،معا

فيه.ا،ولالمكانتأخذوات،ا،سلامىالعالم

بقائهافىفعالاعاصلاالتطورعلىقدرتهاوكانت

(رينانارشعت)وصفهاوقدIوتطورها،واستمرارها

غنية،الكمالغايةفىفجأةظهرى،اللغاتلكلنجلافابانها

تعديلاىهذايوم!احتىعليمايدخل-بحيث.لمغنىاى

17
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امرهااو!هنذخ!لهرت،ث!يخوخةو،طفبىلةلها،افليسمهم

خمسينماتأكثرا،ئدلسفتحعلىيمض!لم،مسمتح!بةتاحة

اليها.صلاتجهميترجعواانالكنيسةرجالاضحلرحتى!سنة

.أالمقارنةالبعيد-فىالنارفيبدوجهيعاالعواملطروذهومن

أ،سلامعبالفكرارتبطتلغةوبين،وماتتانذثتلفةبين

-ص.تزالوماتاريخهامتدادعلىمعه-وعاشت

بالثغرأتمل!عا،سلام!التاريئي-11

بالثغراتسلىءالاسلامىان،التاريحالث!بهةحدهلي.تقه

تزابطاأثسد،مةتاربخجديإفا!،بىف!هيبىتشئلامهوو.

يسلمهتتابعةتصات،والعإباتبمينتتيخ*ت

دافمةالواهيةالحجةهذهتكبىنول!ت،ا؟خرالبعغسبعضها

منامةاناظنوما.عنها،نحرافالىوالمررلمإثللعرب

كعاالقصدوفبالة!اللمماحة.بالبطولةمليئاتاريخادملكا،ثم

ص.والمسلمونالحربدجلك

ولانقدممه.فلا،منصفةنخنردتاريخفاالىننظونحن

تدفعناايجابيةقوةمنهنستمداننحاولونكنا،ندوله

لنا.مموقايكوناندونلحم!االجديدةناق71التماد!الى

لتحري!والثقة،الروحيةالقوةلبناءذالعبرمنهنأخذ

بتاءعاملفعو،ا،فضلالطسيهتلالتماصوالعإرة،ا،رض

اهامويكشفالعزانم!يهثمد،والاجتهاعالنربيةمجالف

وأت،والحضنا!ةالى*نمانيةنجتاة!تكانواافيدادهمانشبابنا

ءكا-والهوالعد/الةوالم!ماحللارييهنهاذتالؤفىمابطو،تهغ

-18
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حاكىبفاءثالعواملاكبرحنعاولالمعنىبهتاوهو

-،والاجتعاعىالنفعىومستقبلهاالعربيةا،مة

لحررهولكتا،نتجاهلهولا،التاريخنقدصلانحن

بروعونحاكمهإصبرةامنهثونأتالا!ييف"محاو،من

.والى"نصافالنزاهة

البملامى!صرحيونجدلالمادا-21

العرب!الى"دبفى-والقضةالمسرححولكثيراالتهوليتردد

شأنمنيغضانالباحثينبعض،..ويحاول1،امملامىوالفكر

مممرحاوملاحماواساطيرلهمتظهرلم،نهوادصلفينالعرب

يدافعواانيأخرونوبحاول،.والفدبييناليونانكأدظهركحا

الففىممثلةالقصةوجوداليهفيفمسبونالعربىالاثبعن

-..-.وغيرها!المتاماتليلة

يجهلانؤانهما،بالغ.خطأعلىالرايينكلاانوعندنا

ب.1وا!دالفنونعنهاتصدرالتىؤالشعوبا،ممحلبيعة

خلالومنتركيبهابطبيعةالعربيةالنفدىانذلك.

التوحيدعلىالقائمالاسلامدمثهوماتصلالذىالنفسىهزاجها

عليهاءفرض،والوضوحالصراحةعلىمطبوعةتثسكلتتد

الواخسخالصحراوىجوفاذلكوفركس،باللهايمانهاذلك

الشحمد!اثسزقتفاذاالباكرالصباحمنذبالضوءيمتلىءالذى

014ونورضياءكلهالكونعم

كلصريحة،الوضوحكلأواخسحةالعربيةفالنفس

91
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تجدصولاا،يماءاتالىولاالرموزالىتحتاجلىالصراحة

فكرهاأعطإهاوغد،الكلمةتقوقأنفونيحوتنماهناله

بماطةعنفضنلا،الوفوحالوذ.وهذامذها،سلامى

طويلة-.مسرحيةالىتحفاتا،.ا!تىألى"!-لملأميةتيدةاحكلا

فلسفتها.وعقولهمالناصنكولقئتجلىلتشرحهإ.او

البللأغة-مذحىجميمت3الصش!!فقدذلكألىوبا،خاغة

الكلامابلخعدحتىوا،يجازالوضوحعلىفأغامهاالوبية

ودسم!.عليهاللهصلىالردولوقالالمهئنعالسهلهو

السي!دةوقالتانجتصارالهات!حمرتضدالحكمةاننفسهعن

ولكنهاكلهسدكم3.بم!"بلمإفدتإأنعناالاترفكما:عائثب"

..موجزذكلمات

الملاحم،جودالدقاءيإلأثبصبدرانت5الهـعؤامدد-ثكى

فقدا،سلامىوالفكرالعربىا،دبفىالمسزحوا،ل!اطب

الاحملطبيعةنتائجوالمعرح!ا،لاطىألملاحمهذهكانت

للافصاحوسيلةاتخفتهاغثد-ايفنونهذدعرفتالتى

والظلا+الطويللال!فيتجيزت؟لمزدفىعاثتحيثنحكر!اعن

العميكلة"والبحارال!اليةا!اببأإ.-.و!هـفتال!حباوموانضيه

هذهسكانتيالأكانتمخا!تحطتفيلثيتصث!وما

.،الخرافيةوالقصص،ا،لاطيزفشأتهناو!ت،البلاد

هناومن،وايضاحتنهمى!.اتىتحتابمالمععتددالعتاردوكمانت

ذلكمفليوجدفكيفللتوضيحوالمعسرحالتعبيرفىالرنزكان

الول!ائلهذهمدلالىدختاجو،،الاختلافكلتتتلى!طبيئةفى

س!-كر"لهأتبليغإ!فكرهالإيضاح
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"اباناليونانية-!القصةاليهيانىالش!مرافعربرإن!نمد

بالوثنياتمليئهلإنياعنهافاعرخصواالترجهةحركة

المتصلةا،ممادابنقلعلىحريصينيكؤنواولملموالاما!

العلومنقلالىيهدفونجمانموا.!لكنهم،وعواطفهابهشاعرها

عنصاماعازفينكانواكفاوالرياضيةالطبيحيةوالفلسنهات

..ا،لاطير6دابوالوثنيةفل!مفاتنقل

رثمصد:ابنواضطهدالرلاجقتللماذا-لأا

.اتهمبماالاللامىالفكريهمانالكتاببعخسحاول

حريةعلىوالتخسييقاففكريناضطهادمنبىأد،فىالفكرب

فابل6فئرندوابنبالحالإ:الأمثلهبضربوذ!!قا،النكر

.لفربفى.وكيردجاليلو

لحريةالاسلابمافسحفقد،باطلةإلمقارلةانت"*والحقب

اراء-المعارضينلسماغ!حمحاتهحقىة!السعامجا؟!الفكر

فىالخلفاءمجالسىفى!مجؤسىومسيحينيهودمنللال!لام

إلحقيقة.الىوالوصولوالمناقث!ةإلإخد!مجال

ىااما؟ولغ.يقعا،حريتهللنهكرا،لسلاماتاحولقد

51بهبدايماتأخارجهاوالاللامحدودداخلرايه!بهـعن

.(الحسنةوالموعظةيالحكمةربكسبيلالىادع)ألحىهـبج

وردىوالمس!.الخلاجقتلفلماذاكذلكالامركاناذا.5

رفد؟اساضط!5

ا؟
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aAبم)إلاالاحتلاف4.كليختلفأحرأمر

هوقتلهالذىولكنه،.تقتلهلمماواءهفاقالحلاج-أما

والعاملين-الاسلاميةلأالدولةعلىبألخارجينواتصالهخيانته

!..اسقاطهاملى

الدءو!هذهتحماطصريحةمكاتيبءليهثبدتوقد

قالوقد،قتلهسببيكنفلمالمنحرففكرةأما.!تؤكدها

الفكرحدودئوقفولكنه،هه-قالممااكثرءربىابنتلهيذه

.يتمداهاندون

-/.السهروردىعلىالاتهامهذامثلفبتوكنك

بالحلاجيفاخرواانالتغريبدعاةحنكث!ر!يحاثت

حولالثهسبهةثارةلى9وذلئا،المقتولوالد.هروردىالمقتول

الفكر.حريةمنوموقفهالاسلام

يكن-لموالسهروردىالحلاجبهقالهاأنالحقومن

"التوحيدى"!نحنلقةولا،الاسلامىالفكرمناساسا

هنديةقديمةثقافاتمن!ستيعداكانولكنه،اله-اضح

المذاهبمنوغيرهاوالحلولالوجود.بوحدةت!ولوفب!هـية

..الاهملاميقرحالاالآىالمنحرتة

بالقتليقاومولهكغاسنلهونايكهتلمهؤ،ءمبنولكن

مدانجلهموتعرف.ائيموأهوأهدافهمعنوالكشفبالنقدبل

هذافىوحدهعاوالسثهروردىالحلاجي!تثلماضهم!!اغ!

ماتتحتىلشأنيمتركواكفيرونهنالماكانيولكنالميدان

بالسياسةاتصلواالذتالايصبفلبمانتتلامادعواتهم

الدولةازالةيستهدفونكانواالذينالبطنيةمعوأرتبطوأ

الاسلامية.
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رثسد-ابنكمانلقد،ايخايختبفأبرهفانرثدابنافا

وكانومحلارحاتجلساتلهمأوكانتللتيفة!رريقا

ألغلاقةهذهوصلتوقد،بالغابهإنخنيفةاعجاب

للخليفة.يتولأنرثدلى"بنيصيحكانالذىالحدالى

المكانةهذهبلغتهبمارشدابنخصومصاحسنفلما(اخىيا)

بهاحرجوامها!كانبهاتالشىحولهواثارواعليهالبوا

تقالالتىبالعباراتيخاطبه،رشدابنابئالخنيغةقلب

نقل!امنهااموراذلكالىالاحداثاصحانتوهـ!للخلفاء

وبذلك-،البربراصر)بأنهالخليفةؤضفانهمنالخليف!الى

حملالذىهوهذاكلل،.للمؤمنينكأمرككانهمنجرده

،-العنيفةالخصومةهذهرثمدابنيخاصمانإلىالخليفة

..تداولهابعدمويأمرجمتبهويحرف،نا!مكانالىفينفيه

تارشدابناستطاعفمدطويلايمتمرلمذلكامرانغ!

التحرياثلهيحرروانالخليفةنفسفىالمواقفهذ.يصحخ

يقصدرشدابنوكات(البربرأ!)عبارةثباءابذى

الحد.هذاعندالموتفوانتهى(البربنأمر)

والغزوالتعريبدعاةيرددهمااتكفههذاويعأى

الفكر،تهام*محاولةفىالتاريخيةاصولهعنمحزفالثقاف

...الاسلامى

--دعوىالتغريبودعاةوالمبشرونالمستثرقونويردد

،والعباداللهبينالعلاتجةيهثل،دينالاللامانهىمضللة

"هذائوهم،الغربفىالمعبروفاللاهوتىألمنهوه!وفتوذلك

ونظامدينفالاللام،مقو!اتهاكبرفىا،سلامينتقصوت

وغصوهذه.الجؤانبمنهنصملتفاذا،حياةومنهجمجتبم

لمضامينهخطر!تحريفاذلككات.والناسىاللهبينالعلاقةعلى

.-.واسسه
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.-ئضللةئتائنيالمئحرئهالمفاهلمعبن-هذه4ؤلعد.هامتس

والثقافة.الاسلامىالعكرقلبالىتنفذانحاول!تاكثيرة

.ءمعالمهلتغيرالعربية

هذاالىال!قافي.والفزوالتعريبيهدفلماذاولكن

-.-أآلعول

-".لأ!الصجيحمفهوهة.!الاسلاميح!ثىالغربانالؤاقع..-

المسلمينويلفعوسيظرتهووجودهذفؤذهثونيحول،نه

الغربعرفولقد.،منهارضهموتحريرمقاومتهالى

هذه.حولالشبهاتاثارةعلىفركزهذاا،ستعهارى.

ومحنة.ازمةكلهومنغزوكلهنقبلاجرزتهالتىالقيم

القدخلءمنقواعدعلىنفوذهيقيم!انعلىحرصفقدولذنك

قوامها:والفكرىاله!افى

المنبثةوجامعاتهاللتبشيريةالأرسالياتمدارسىتا-

-.الاسلإمىالعالم!

العلنىالتبشيربنوعيهاالتبشيرثركةتعزيز-2-3-

،..با،ستثسراقودعمهاألخفىوإلتبشير

تضاعي!فهائتحهلختلفةهدامةدعواتاثاهة-3

القملياتواعلاءوالخصوحةوالتعصبالاقليحيةا"ل!الدعو.ة

وابطائفيةء

وراءالمتسزةوا،باحةألإيحادحركاتتدعيم!-؟

الخذشة-!الروحيةوالبفائيةوالماهونيةالصهيوني!

-.!الثيوصوثية
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والوجوثيةالفرويليةفل!سفاتاذاعة-5

ته!فؤكلهاودوركايي!جيمس!وليمراء!7أشميةؤالبراجما

الخارجةالمطلقةالحريةالىوالدعوةالمجتيعاتقيمتدم!الى

والضوابط.القيم-عن

ا،سلامبأنالمسلهيناقناعالى-التغريبوصل1ثاذ

ا،باحىالغزوامام.الطريقاتضح،فحسبلاهوتىثين

ا،خلاقيةالقيهةتدحيرالى-سيؤدىالذى!ا،لحادى

العربىوالانسانالمسلما،نسانفىوالنفسيةوالر!حية

تنطوىانبهعنى،الفربىللفكرزائفاتموذجايصبحبحيث

فىوتنصهروذاتيتهوالروحىالففسىومزاجهالاصيلةطييحته

استعبادالىاما!ساالهادفةوالأمميةالعالميةالدعوةأتؤن

وجعلهاومقوماتهاأديانهاعلىوالقضاءالشعوبالا!و

الصهيونبهتقودهالذىالعالم!ا،لستعمارلاهدافخدما

...العالمية

الفكرقطاعاتتكامل-15

ا،سلامىالفكرقطاعاتتجزئةتقرانالشمبهةتحاول

تكاولويقررالتجزئةهذها،!حلاميقرلابينطوانفصالها-

.واحدةوحدةفىالدكرعناصر.

!الدي!نالمجتمعبينالفصلعلىيجرىالنربىنالفكز

الحلموبينوالعقائدا،دبونجين،والأخلاقالشياشةوبين

..والعين

الروخبينيفصلالذىمنهجهعلىجرياوذلك

ضوء!فىوا،خزدالدنياوبين،والقلبوالعقل،والمادة

.25.
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والعقلللهحدشيص.مفاهيمه.وإستعلاء.للغيبياتانكاره

المعرقة.وسائلمنشواهماوانكاروالتجربة

مقاستمدادااترهالذئ!المعرفةمنهجنانا،سلام:اما--

والقلب،العثلهماجناحينللصرفةيجعلامحريما.القرأن

الفردبناءحولتلرركلهاالفكرعناصريجعلفهوهناومن

تتكاملولكنهاالاجزاءفيهتنفصلفلاهناومنالمجتحونجناء

الانسإنانحيثمنثناملةوموائيةتوازنفىوتتلاقى

..!عقلوقلبوفادةروحففسه

للتكاملتالية.هرحلةيراه!لكنهالتخصصيقروا،!لام.

تشملالاسلامىالفكرئا،جتماعىننظرةعنهمنفصلغير

!كذلكوالتربيةالنفس.وعلموالقانونوالاقتصادقيالسيا!

.المجالات50هذمنمجالفىعاملكل

بالمبذثعترابطهعنينفححللاا،لسلاممفهومئوا،دب

.!..دالدين!الاخلاق

والفكر:اللفة-11

-قاعدةعلىالثقافىوالغز!التغزيبطمحاولةتجرى

ينظووا-اتحقض!وصنالعصىهـ،،هلملكاللفةبأنالقول

يقالانالحقومن.وكيانهاماضيهاعنتنصلهاةنظفيها

عربيةوليحتغربيةنظرةهى:اللفةالىانظرةاهذهان

الأخرىاللغاتعنتختلفالعربيةاللغةانوذلك.اصيبة

فلمنم.ومنبهاالكريم6نالخرنزولهىإل!اهـسية-بظأمرة

اهل!حقمنفيكون،بذاتهعصرلفةاواهنهالغ!تحد

عهلها.كيهاتعملانا،مةهذهاوالعصرهذا
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لغةولحنهها،واحدتحطرلفةليست4كاالعربيةهاللغة-."

لمسبمطئةثتانةولغةللمربوط!لغةوهى،عامةبالر

بقدرةالجرىءالقولصعوبةتبدوهناومن"نم!!د!مليون

ارادتهم!دونالملاينهذهخلفمنفيهااشصرفغلىاحد

ا،سلامىبالفكرواتصالهمنقانتهمعليهميشسدقدوبعول

العربيإ"باللغةارتبطتالتىنفسها،سلاموإسسوبالقران

يعلعوااناللغة،مريتحدونالذين!على.جذرياارتباطأ

لغةانهاحيثمنا،خرىاللغاتعنتختلفبيةالهساللغةان

-..فكررلغةامة

يرأدمعرحسةدعوذهىاللغة-تحرالىالدعوةوابئ

انعاميةمتاهاتفىبهاوالايغاق6نالقرعناللغةعزلبها

ثقافتها.عن!تنعزل،.كأمة،العربيةا،تطارتنفصلوبذلك

ا،لسلامى.وتراثها

والعقيدةالمعرفة-17

وذلكوالمقيذةالمعرفة.بينإلفارقلتهييعمحاولةهناك

..خاحسة!العقائدعابئفالمعا!ف"انثضفاه!حدد)!اسه!تحت

تميم*تمقوماتهاتستمدكألثقافاتوالعقائدعقيدتهاامةولكل

.وأحلاغها.ا؟مم

وطبيمهبدينهاتتصسلالتىعتائدهاالعربية.رللامة

قومىطابعلهاليد!عامةعالمية،فيىالمعارفاماتكوينها

..وخفىاو

والعقيدذالمعرفةبينالتفرتةالى3الدعوةفاتهناوما!

27
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--علئ-الذات-وانحافظهالف!ريةأ-لاصالة!اصبهمال-صنعم!إهى

اثيانهامنباسننباطهاالأمبمتقومالتىالعقائد-وجماية

--اننجد.والمنسلمينالعربمجالوفى،العلياومثنهاوقيمها

والاسلامالقرأنمنالمستمدالخاصطابعهالها-عقاندناكا

..ا،مةهذهثحكلتكثيرةعواروتصوغهاالتىنظرتناولنا--

.انقلببينالكامقوا،رنباطوالغيبياتوائتوةالتوحيد!قوا!كط

باقامة-فيهاالاخلالىوتقوم!والآفخرةوالدنياالنينووالعلموالعقنى

القيممختلفعلىاعظممثستركاو.قاسم!شاملحزام-

هـالاقتصادوا،جتماعالسياسةميادينمختلفلىمات؟المقه..

وانتربية.-والقانون--

البالةالمعلرففىننظرانقيمنافوء!حقنا.وجن

نظريةإومافلسفةعليناتفرضىان،.!ون!ذدعنأخذواى؟

العالمية.الثقانات!تصطرعالتىالمذاهبحنمذهباوما/-

..البثصرىوالفكر-

أ!المستمذوفكرهاالخاصةثقافتهالهاامةكل.حقومن

يتفقالذىالنحوعلى.عقائدهاتشكلانودينهامقوماتهاكن

عن!يصدركيانهأمنوجودهوتستمدالخاصبةذاتيقهامح

-.ءوأ،جتماسالنف!ىمواجها

.3والعلمالفلشفة--18!--

نافلك،والعلمبالفلشفةتتصلاخري.شبهةهناك

المذاهبهذهبأنادعاءاالقوليحاولونالتغريبدعاة!

هناكانوالجقيقة،خالصعلم!هىالمنثورةالفلسفية.-

،+.الفلسفةوببنالعلمعميقا.نجين-فارقا-
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المحرفةنظرياتمختلفاننقولللتفصيل!كقوطئة

.ا،حصانياتعلى.وتعتمدعلىمجالس!تجرىن71

،ءمجاكانغير!التجريبيةالعقليةوالنظري!اتوالتجارب

..علىكيهاللرالاتتقومانمعهيتعذرا،نسانيةالنظريات

-والانسانبالنفد!يتصل،نه،التجريبىالمعملىالعلهىالنحو

بهامعترفغوىائها-إ3هذو"توحااور11وال!سانلبوال!!ا!ر

مجالفىا،بحاثفانولذلك،لفمعهلتخضع،ولكنها

على-قتمومانيمكن،والتربيةوا،جذماعوا،خلاقالنف!ى

ناتقرروقد،والتجريبىالمعميلىالتقديربمعنىعئمىاساص

علحا""وليست"تلسفة"هىالا!سانيةالنخلرياتهذه

يقالانيهكنخالصاعلماليمصعنهتصدفمانمانهناومن

حسحيحاقسقيهابهاويسلم!كقوانينتقبلمقررةثابتةحقائقانه

المعمليقررصاالتىالحقيتة!قامرا"العلم"يكوتوانما

منهاوباطباوعلو!-والكهياويأدتهاائطبي!لجاتا!م!اث

"،.العلوم

فاسهاوار*جتماعوا،حلاقالنفدلىلدراساتبالنسبةأما

فيهاالباحثينالي!يحمللماا!د-صاانيجوزو،لذلكتحخسع،

.مقررةنابتةخلجيةحقاتقانه

ونظرية.فيل!بوفانظروجهةانهفيهيتالماوغاية

اخرىفىتصدقولابيئة!تحطقوقد،والخطأللحوابقابلة

7حر.لعحرتصلجولالعصرقصلخثفد

بانهاماتفسيةاواجتهاعيةنظرياتوصففانوإذالمث

--..اصحابهبهيقولولا.نمسهالعلميقره،قولكعنو"علم
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نأالعربيةوالتافةالاسلاهىالفكرهجالفىلناولابذ.

معرفةوعلىالتفرقةهذهعلىالحرصىاشدحريصيننكون

نليسفة.هووهاعلمهوها

والسنة"7نالقر\)غرأمركتىبأنثقةعلىنكوقوأن

منهيؤخذ،بالوحىالمؤيدالاهينالوسولعنوالصحيدت

معكاهلتمعليماوتداسةشبهةلهاوليسعليهويرد

ثبتتالتىالتجريبيةالعلميةالنظرياتبعضاقسهلاحخلة

جمنظريةهدمتهأاخرىاليوه!.نظرياتجاعتقدحريلةسنوات

ويخرها.الفردالجوهر

والحضارةالثقافة--91

التوليترددهاكثروالتىالمثارةالخطيرةالشبهاتهن

ة"والحضارةالثتانة،)بترابط

تأ!تاتبيةالضالحخارةتأخذاشت!ا،ممعلىؤان

س..بينهماالتنرتةألىسبيللالانهذلك،ايصالثقانة

تقتبسىحينالاممانالمجالهذافىيتالانالحق!ن!

المم!ثةالحضارةتنقلولكتها،الثقاخةتنقللاا.خرىاهممن

هحبيلنلاالفكرأم!ا،الاجتماعيةالحياةفىالمادية.الوسمانلفى

الحضارةمعاورباوتجربةفكرهاامةلكل،.لى"ننقلهالى

نقلنقد،الطريقجملىس!بقتقدا،سلامىو(لنكرالاسلامية

المعاهقونقلواالعلو!وترجمواا،للاميةان!ضارةالغربيون

!تالمستمدا،لحلامىانفكريقبلوالمولك!مالتجاربوادوالله

اسإ!سهاعلىوثقائتهمنكرهمياقاموأ،والتوحيد3القر
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وجاكلت،الانريتيةاليونانيةالنلسفةمنالم!.خمدالقديم

الفكر،مذاطابعمنخاليةالاللامىالفكرمنئهمألهتمدادإ

بها،يتحولو!فلملموكيانهمثقا!تهم!فىوصهروهاجردوصافقد

فىالغربويقلدواالموقفهذامثلالمسلموتيقف،فلمادا

وا،تجاهوال!تافاتللاممالطبيغىألامرهووذلك6الخةهذه

-.الشسعوببينالحخسازاتإ*لملأقاتالضحيح

3الحضارةينقلواانوالمسلعينالصهـبعلىبأتا!.فالقو

محزضباطلقولهوالأيحابومامنهايحمدما"وثتاقتها

خالصاليد!وهو،الثقافىوالغزوالتغريبصو،توهو

الاهة،هذهفصحفىخالصاولاالعلموجهولاالحهتلوجله.

الفكراتونفىالامةهذهصهربهيرادوغشزيفولكنه

سقطتتدذليلتابعفكرالىا،سلامىالفكروتحويل:الغربى

وهوالعالميةوالثسعوبيةالامميةفىوذابرذاتيتهمقوماتعنه

ازالتهايهكنلاالتىالعم!يقةوجذوره،الاسلامفىيحدثا-هـ!ت

الفكرىالرثدمرحلةبلغواقدوالعربالم!فمينلات-5

الثقةعنفضلا،مزخرفمض!للرأىعنونجدعوتيعودوا.فلم

(!اخون!واناالفكرفزلغا).نحنت7اخراباشمارةالكاهلة

ا!لا-كتبمنقولوا-02

وبودالإ!سلانىوالقارىءالباحثيواجهمااخحا!من

والمكرا-لاسلامعنكثرةموسوعات9ودراساتمؤلفات

ودوى4شهرة.لاغلبها،اجنبيةاوعربيةاقلامكنبتهاا،للامى

التريخهننىءالىيتعرفانالقارىعاوالباحثاراد.فأذا

فنظر(االمراجع"هذهمئلالى.سارعاللفةاوالفقهاو

الذىالامرفالرأىبقطعالىوصللاقدبذلكانهوخلنفيها

-13

http://kotob.has.it



لها-والمراجمةللبحثالعلصالمنهجانوابحهت.عئهيبحلثط

الىامرينالىالتعرفأسحاسىعلىتقوموقواعدأصول

...الثصسلامةالىثماو،أكاتب.اثسخصية

لالهاالئقةموضعتكونهنا.الكاتبضخصيةولييست

حركة-فان،اثارهاتداولطيجرىاولاممةاومثسفورة

واتبعفاكتابهابعضحولاثارتقد!التغريبالثتافىالغزو

!تصببحهؤلاءمراكز-:تدغمانبهوحاولت!ثفرةضنجيجا.

نتواصىانعليناكانهنا.فقدومن،مونوقا.بها!مرا-خكتبهم

وان،او،-كتبهنيعرفوااندائماوتلاميذناابناغاونوصى

مرفها.التىواقحديلالجرح!قاييسعلىالكتابهبئلاءنعرض

فىعلميةنظرةاصدقبهاوحققبعيدمنذ.وقتفكرنإ.ا،سلامى

..يكتبونوما.ال!!!تتديخر

الحقيهزهولكن،اللامعةالاسماءتهزهلاوائسلم

صالقحقهن!لي!بألهاساس!يؤمنوهو-،والصعق

ا!صومالزسولوكلام!*انفئرل2د!الضصعيرا)ثقة.موضع

ويردمئهيؤخذ-)شىءئهوذلكدولىو!ت!ا).سنئمةة!نخيحة.،"

1نالقراصولعلئىجميعهويعرض،ويرفضىويقبق(عليمه

ايسماءامالىرفضوا،قبهمعهاتفقكانومنهجهومنطت!

يحبفانهاكتبمنوكرهاالمعارفولوائروالمراجعاللامة

-الإعفالبهذهلحقكثراكراهئ!فان،ئظرموضغتك!نان

و؟مظبلة.أ،ججادب؟01

الغربىالفكر.فظزةعنالاسدمىالفككنظر،تختلف-

والاحتنئاءوتقعيزها."البظوبة"مقلمتهاوى،كئرةامورقى
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ينظر.مابقدرالعظيماوالبطلالىينظزلاظ!سلام،بها

بالبطليهحتفىحيننهوولذلك/ثدمهالذى(العظ)الى

وهذا،بها،ئتفاعال!ويدعو،لعهلهوالتقديرالفكريعيد

الص!ورعنا،دلام!انصرافوراءالواضحالصحيحالسز!و:

.ا؟بطماللمكريمكومائلوالتهانيل

علىالغربفىتترددالقىالكثيرةالاسماء-تلكانذلك

وغيرهم!والرومانإليوناناورذهمما،الهةوأفحافالهةافها

امتهمبهماعجبتابطا،الاا،صلفى.يكونواجميها/لمهؤلاء

ا،نسانىمقامهم!م!نتر!غهم!انبعد!قلكثملكتثمب!مروتطقمتى

.ا(ليهاقيتام!الى

إلى-البطقلعولابحملىالتقديرمفهومعنوانصرنت

الناصصركتجديدةعبادةنشنأ!.وبذلك.ففسهالبطلعباثهة

الإحد.الواحداللهعبادةوهىا،صلية-العالادةعن

وتاليه،الجمال!عبادة.،ا،بطالعبادةأصصبحتوتجد

التهثتالتىالغزبيةالمقساظبيبهمعكتفئءباداتالاثمئان

..االيؤنجأنيةالؤثتيةفنالخثيم!العصزمفاه!مفا.فئ

عبادة-تاهلهتحريرعلىا،نلامحرصبىفقدهئا-ومن

ومن.،وتعالىلحبجانهالله01،،ماثىءعبادةاو،ألفرد

غمبرثشخصيةاعظميصف.-انعلى6نإلقر-سضكاقهن!

بالوحى!المؤيدالنب!وسلمعليهاللهصلىمحهدوهوالمسلمين

الناصيدعو،رسولنه2ويموتثميحياوأنه،بث!ربأنه

هناوسنةا،حدالواحد!بادة-والىالحهتاكيهت.أش

33.
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"101يلفودعبأدة..الى13،نبمافامنتمهوم.-للبطولهألاسلام3حغطا"اءس31/

--لأ..ر.الئركاوالوثنيةعناللهعيكةوحقظا!

اي!نمبالنىوانعكلالائسلأل!الطكومنا،هسمرمغلقد-كأ

والتناثيكللاحجاريجعلولم،ا،صفادمنو!رره-؟القيود-

الخالض"القوحيد"علىالقائمايمانهفىمكاناو"ا،صناما-

العلىالححيثفىؤمكلألهاالمحضرإلظكتب-22-

1لمسطلبميالقارى*المسلمالباحثيوا!جهمااخطرمن-ج

بينيفرقانهحهايستطيع،التىالساقجةالنخلرة.تلك!

العربىالاللاميالتراثمنلهنيما.يقدموالعرضالجوهر

!الت!علية!المحاضراتكتب:وهن!ا،صولكتبنهناث--

كتبعلىيقومانيجبالملصوالبحث،كبرفارفوبينهما

الباحثنمنفلكبعدجاءمنمنهااستمدالتىا،!تالعحر

عنهغرببقكرالثانىالقرنبمدالاسحىالفكراك!القىفقد--

المجوسيةمترجحاتوم!،الوننى.اليونانمترجماتمبن7

كلنت-وقد،الهن!يةالفنوصيةومترجماتالضثيعةالنارشية--

اصولعلىتائهةالتوحيدعنبعيدةوالمفاهيم!الثلسفات---هذه--

حقيقةبينالصرابموهعولقد،وقاومهاألاسلام!!حاربها

الاسلامانتصرثم،طويلاوامتدالفلسظتهذهوبين،ا،سلام

/هوجودةمازالتاا؟رأءومذهالإ!ب.هذءان.كير"نجعدمن

-JIوعاIوالتفريبردعاةوالمست!عرقونالمبشرونمئهابحثؤثذ--

نكرفا*!جليدمنبها!ثثسبهات"ليثيرواخءحلبعها-

ر.المرجسعللمصلرالقيقظالضرورىمنكانمناو!ن--

ك!.-3
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والنقدألادب.كتاببعض-حاولولق!:اشقيموالتوأث

.وكلياتألجامعاتفىالباحه!بنالىالمحافراتكتبتقديم

ثبهاتاراشفىعليهايعقمذمراجعاتخاذهااجلوحمن.--ا،ثمب

الكنب:هذفىومن،ا،سلاميةالمربيةإلتيمانمادالأ-

L.3-الحفااخوان!رمعائلودحنة-وكيلةوا!كانىليله!لف

اليهأثسارمماواخاليفوأكاذيبأجاديثمهتؤافى)أجمعه-

!-كاتالذىالقصصمنوهوالنهرستكتابهفىالنديمابن.

-+.صحيحسندلاعليىاىله!ليمىالإلسنةعلىيدوس

طبعها.واعادةالكنبهذهابتعاثتاريخراجعناولو

والمستث!تونالمنثرونهـ!بفلكقامواالذينأ!لعرنت

خطة-فىتكات!هذلكواتا،رسالياتمعاهدوحريجوا

لكلالعلمية.الدراساتاقاشنجهايرادمجورةواضحة

العلهيه.اجع.اليصفةاعطائهثنيهومشكوكمضطرب

و*غلاسليلةأفه--؟2

الخطيرةالكتبلى-متدمةوالاغاسليلةالفاكقامايعد

-+ص-يخةواعحلائثاعليها.التركيزالثتفىالفزوحاوا!إلتى

-،لطلبتهمالباحثينمنكضتدمهاوالتىالعلميةالمراجح

+هذأذلكومننجاطلهاحكاماترارفىعليفأممواعتعثو!

ا،غانىكتابعلىمعتمدا)1(الكتابأحداصدرهالذئالحكم

(؟مجونشئاعموكأ!)الهجرىالثانىالعصرانمنحد.

وانهتاريخكنابليسىالاغلأسانالكاتبA11تجاهل9:تد

الحياة.كانتبينماالاغانىموواحدمثىء-محكنصالايكقبلم

)11Mحسننطهكمور
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بخفتيىنتزخر-الهجرىالثايخى،لعضرفىوا،جئهاتجيةالفكزية

وألعصلق!9والزهد-والتصوفواللغةؤالادفي.ال!عه/منمختلفة

هتتالث.وك!!ء،.وال!بنيافننةلأالاقخمئادومباخث-الئ!زييى

المجصهج؟هذاو،جهة.،.يهئلونؤالعلفاءالمأحئين!تعشراتا

-إلأ.الطاجنينمنوغيرهمنوالتى.وبفمفازابى-امثاليكن!لغ

خبئ.لإقزار-مصدرااعتقادهمالخطلفمن.المجتهعلهذاذيولا

-بكامل!007عح!رعلى"

الخيامعمرشعر-(2

؟-المقصؤدةوالمغالطاتالمتعمذةالاخحلإءيعضهنالك

تثبتهن01تسبطيع،.جمميقم!ر!وتبثبواعةفىالتنى.تذاع

يرعؤيهاأصبحإبه!أنIطإ،الجقمنغفلةفى-وتممتثى-ىفترة

.ل!استسلا،فى.الباسيقغا!طالما،عنه!ويبأفعونويححونه!

تستطيغلنفدحن،انظواهرمنظاهرةا!امامالاسلاميقره

كناءفيبئامال!2؟لالفكرللغز!والمواجهةاليقظةمفهوم!.ئحققان

هذهخحد3ومن،اليناتلتئئجديدةفكرهاىامامكاطةيقظة

عمر-إلخبا!إلىبحييفها،لدخياهـأقحاولمااالشيهات

اليهوثفىثحبعرنجسبةالن10البارع.إلاشلأمىإفنكىاإلعإلم

التخررالىوابدعوةوالإبإحةالألحاد.!غعاصفةصورايحبما

.والاهبىاءإلرغبات.مجال.و،الإنثفإع+فيايثيممن

-علزيقعق،-ئحانتة-"براعةفي*ا!كأدالمؤه.-ههصيعتد!ت

لثئغزلمعلىؤثحعالهادمح!%فتزبهـالد)إلفبماعز".إلالجنيزى

و*تا،نجليحرنجةاللغةالنئ-درظجحةوانهللخاياميالتاريسيةتذ-أ

.العربيهإفىلهوأنقبا،لستنهعلىوجرىالثتعر-حذاافيعثم

!إيووالصإفإلنجفىالزها!ىامثالمنبهواهقمتر!من

وض!يرهم.ثسادى
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واحتقلالاغانىالا3لشنة"وثاالشث!عر-عدى.-هذاويخرف

بريطاني!فىا،نديةففتخت.بخاححةالبريطانىإلاستسعطفبه

ووضعت،الخيامعمراسمتحتالعانممنحثيرةاجزإء!ئ

مق-فنونعلىإسههواطلتئ،!البطاقاتالبريد-طوابع

--.هوغرهاوإ،غمثمةالمشارب

"!الذاتيهالعربيةالنفسالىالشنعرهذانفىوكلذ

للئوحيدكفهومهاضميغ!تحلعنهاانأ،لنلا-د:لدحا!ل

القديحةالفارسي!الوننية.هممظالمىبيا.صلتنحزفبالتهوا،يمات

ويقوم،القديهةايهنديةوالفلسفةالمجوسيهماتالمستمد"

ول!لامةةالضو3والجها؟-وافكار،المتعةفى.أئمؤة.ايثارعلى

وحهماية.المقاومةعلىدائهةالتالرةالشخ!مب".ألاجمملامية

العدو--المتربعس.و"واجههالثغور

من.وراء.دورهاالعالمية.شلعسثلونبذبانطبيم!غان.وخد

ء.كخثلضألى.وترحبهتة-ئث!ر..هذا"االثهسنعز.ث*شلتعهماو

ءاللغات

مبثهرالعلامة.مقدمتهمالحهت.و!.اها!بع!تان!--

والعليمالفاكألىبالادبالملمالافغانىالخسينىالطرازى

.من3خزؤنومعهالحلامةهذايلبثلههد:إلتعريببتيارات

،فسادليسالمدمرةالمؤامرةهذهعنكشفؤاانيئالغيوز

الثئنخحىيةهذهمفللوضعبل،وخددالخيام.عحرمكاتة

وآلشهوةاللذةالى.الداسمكانفىالمسلميننظرفىالكبرى

ا،!ملا!يةمناهيههمعساسايتثافىالذىالانحلال!ذاوأذاعة

الا!لاميةللذاتيةطوابعمنائسلموشعرفهوما7دقالقراوقيما
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"---وم!به!-سثليمه.اللهصلىحمكلهبمصنعهإلذى-الغفبمنى-!أثخانء

-ء،لم!؟-.بعذمن(نمتهماعليهويخرى-

الاسلام.ؤممصمال!صوف-،،2--س

--خصنالتصوفحولالمختلفةإلابحاثئ%لحديث-يجرى

الاولالنوع.هفهنوعينبينللنفوتةعميقةاويعيإةرؤية

ن!بالذىالتاهـيخىالت!؟فوالثانى3الاملاتمصوفاهو--

ويخرهم.والسهروردىعربىوابنالحلاجأمثال-الئ

الاشلاه!مفيومبينانلقيتةنتفرهةمنلى*بدوهزط

33مفهووموالدنياعن-!تاعوانعزوف!اسصوفللزهد

سيرهومن،ألمحكمةأياتهومنن2امقرامناش!سايسقحد

القوة!غايةمنهوموهو.الصحيحة!سنتهاكءرلول

الىوبفعها.وترنيعهاا،نسانيةالشخصيةواغلاءوالكرامة

ظحيةننوالنزواتالاهواءعلىالسيطرةفىان!سبادةمكان

مجاكفىدئهخالصةالننسوبيعونضلهاللهو(،يمان-الحبيق

النفس-وحمايةالفؤوومقاوهةالجقكأت!ا!!ذاعالجهاد

.ولمطامع.الشهواتفرباتتحتالانهيار!نالافمب!انية-

منالبطؤلة.عاليةنهاذجخلقبفلكالى*سلاماستهدفوتد

الاسلامتاريخعرنهاالتى،الرياهليةوألشخصيةألانب!ان!ة

واعلامالفكروتادةالحروبوابطالالر(شعمينالخنفاءئ

ا!سملامية.-لإالجماعة

عها.ييرد!ععيقااختلاناو!ختلف،واضحثىءهذا
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مئمثلا!الامبلامىيوصحفر.يالقصوفمحاالاسلأمىالتار!خ-فئ

-الوافدة،نفلسنةاسأسعلتى.كامتوممواقفشرصيات--ئ

معاهيب!.ومنالمجو!صيةومنالمحلثةالافلإطوني!ألمد)رلبىمن

-والاتحادوابجلولالوجودوحدهعلىالتائمة)اتثهاءالهنود

وكرها.كا،ثحراقيةالغنوصيهصورمنويخرها

انمداهبجميعفيالمختلفه،المغردةذاتيتهفى3نالاسلأكا

واثينيةبانهاتوصفتدالتيالروحيةوالمناميم!4الفل!سفب

الذى،الخالصالتوحيدمفهوم!عدىفيط!حدهيتى،عقائدية

يشركولا!العلموالقوةالسلطانكلا،حدأسواحدنثهيقر

قائموهوبمولياأوكاقنبيا،خلقهمناحدافيلثئفعه

يشيتخد!معه.الكونعننينص!لبنفسه

ونحندائمانمسثحضرهااق-يجبالتىالحقيقةمىهذه

فلدم!لام،مذ4انحليثوفى،الاسنحىالتصوفتاريخئننظد

الخالص،ال!وحيدظلئوالتائم.اصولهما!-المستمدتصوفه

حول)!إلفل!سفاتحول.بعدمنالمسعلحونفيهاضطربمأاها

كلهفنلك.الكلا3وءلممالاعترالحولاو-إلمفتسفىالتصوت

الرسولونهمالقر3نفوءفىاليهوينظرشليذبحنريؤخذ

ووضجعا،المسلنينأموكا!را.منفيع.لمالدى،وتصرف

بينكملكم.اكملتما!يم)ا،علىالرفيقيختارانتبلاساسه

.5(ديناالاسلا!!كمورضيتنعمتىعليكمواتممت

الاسد*ومفصمالمعنؤلة-6!

شديدتتديوفىالمعقزلةعنكثراالم!ستئرتونيتردث

علداهغنا-وكل.ا،سلاممفكرواوحدهمهم!كانمابالغواسكلجاب

-3.نا.إ
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إلتغزجمجيئ!!!رر-من.هظىولجع!غ؟كجكورا؟ثب!أالعمى!

فل!لئهلامن.!لىءلمص!وا.-لغهغ.-،-اجمل!قائالضوو*صات

!زحطهفىوؤقؤمحهف!علمشلهيق.ضعثةفئ.!شواكافزؤن.

.-.-،لمعتزلهعملخؤفقةثهوالتخلعن

عن-بعيد!هوكبرةمغالطةذاتهفى"القولأو!زا

ا!فكر.أ"بعادخلاكهن.لليقانتظران،.-التتىججب"الحئيثه

منمر!حلةا،.الاسلأملىا،عتزال!ئليعى،الاشلاسى.!ة.

أهميت!هاالهاكانبتوهى.موحلة،ؤالتئاءالثشكيل1حلتز

ا،سيالطدعاةلمؤاجهةتبلكأهئتع!دمآلمالابراوللا!ي

3-"ؤالتهىثوره!ادتوهب،-وإفئطقلفلسبعة2طريقعنالانجرى

فيه،3الأسلاميةآهل-اندولةودخولالمرحلةهذهبانتهاءهاا-

ميادين4ىروتوغله!!اتمبحاعها-،بعدالن-.الدعوةإمتبابرأما

هذافيكا،مراب.،.وخدهللجقل.ومحاولة-:اكنهلائقا،خطصة

ميانا.مفهومالتفرضوالمصطلنبالنفوذاتصالهاخ.3)،علاء3

!خزوجعهعاالدموةolz.خطريبديإينامىءصحيحا-نهنمامل!.

خمعوم!منلوإئهدتض.انضكلىبمى!ذلك،.الحقجلدكأهن

-كمانياالذىلحايفقد-!،سوكينمو-مالهلإ!نللايلانم!

ا،سلانملهرمؤيغنلونالدعبىالتهد!يعيشؤن.ور،-ء،منل

.-.تالضنالةلمفاهييم2لفرهحم!تقمطلالمن

هووهذأاليونانية.الفلسفةعلىالمعتزلةركزتوات!.

.المحانردلم-كإنشأإ"،ء!انباالاوالمبنسعزجنة.المستشرتيناعجابسو

نفوذالىوث!فمهوذاتيتهجوهرةعنالاسلام،خراجالكبوى

.-والممسيحيةاليهوديةأن-اغتالثبعد.لتضتالهاليوناني!ةالعلمسفة

نيل.!ن)بفرجمية

""
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!اليتطاعذاتمتهووضوخ.خوهرهبصصلافةلاسلا!ة!لكن

اليونانيصةالفلسفةسيطرة!نينجو.أنطويلةبععد.كعإرك

الفلسفئوالتصوفالكلام!-وحكلم!الاعتزالمحيطرذءؤقن

الاسلاحىايحزفة!نهجحلدتدالاسلام-لم*نذداثلأجميعما

منغاالعقلوئقافةالقلبثقانةهو:واضحأتأصغلى

-الانسان!ن.امسالهاتستهدفى.ذلكو.هى،.منص!هرةملتقية

مخاولةاىقانؤلذلك،وقلبوعقلومادةروحففشه.ةهه!

منتحلىانحاولتأ،للامىالمجتمعاو.ا،سلامىالف!و0فى

ؤحدهوالقلبالوجدانشأنمناوكالمعتزلةوحذهعتلا1شأن

.معتتفقلا،نهانمقطثقدوالاث!راقىالفلسفى،كألتح!ؤف

وا،جتياع!.النفمىؤمزاجهوذاتيت!الاللامعلبيعة

الفلسفاتومفهوئمالإسلامفىإ،كلاق-27

ي!؟نأنفنثىء.اكبرالاي!لاممفهومقىا،خلاق-ان

علىمشتركعاملانهالخياة-فروعحنفرعا-اوعنحصزا

بيةؤالتوإلاقتصادوالسياسةالاجقماغعناحنرمختلض

.ؤالقانؤن

متهجا3(واخلأقاوث!ريعة!عفيدة):الاسلامجاءوإثد

يصنلحمتوازيا.لاحتكاملا،الترابطتحاممترابطالاحياىكاملا

.،-.عن.ا،خرمنفصلااو،71خزالجانبدونفيهجانب

الفلسثالتمفهومعنتخفالاسلامفىإ*خلافرا

ليستفهى،والمذاهبالاديانبعضعلىسيطرتالتى

منوجيدهاتستمدفهى،الحقيدءعنمنفصلة-رليستنظلجة

والئنريمة.افعاملةوبينبينهاالترأبضومنبالله-إلإيمان

-Ai-خ
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".ثمألطكامثاهيغآعلاءأ،ب!لا3ب!عضن.فلاسفه4حأبردرلكد-.لأ

جميتهالربطالبعضوحاولترانهاترجم!جيناليونانيةالمقلم!ضة-س

قانونه-اقامقدكانا،ملامولكن،ا،سلامى-ال!كر-روبن-4

لم،-والععلالتقوىاساصعلى1نالترمن*صتمداالاخلاتى

.،.-السطدة"بتعبيرتؤمن،ا،يحلاميةخالىخلاقولف!لبظ.

معابي!ابرزصنالتتوى-اليونانيةالنلسمةفى-الذىإيترنب-

والثبموالجرام!المحظورالخطر.اتقاء:الامنلاميةالأخلاق

71خرفي-سبيلفىوالمكتسبالطبيحى-الحقعنوالنزوث

عواولعنبعيدةعاليةكريعةا،نسانيةالذاتوالحفافإ-عل!--

فىهواء،والمطامعالشهـواتعليهاققرضهاإلتىالقلنيم

...الحساولالطعام!مجااوالمادىالتعابلمجال

-3محفصلة-خالحصهنظريةاختاليونانيةا،خلاقكانتودلتد

المجموسية"فلسنفات!الاخلاقوكانت،ألحياةواتععن

دواتعيعترفلى*!كلاهعاالمجتمععنهنعزلةزاهدةوالهندية

الواقعارضعلىا،سلامفىالاخلاقمفهوميقوم!،نجينعاالطياة

النصفىوضحتوتدالحسيةبالاهورالاع!رافامسالىوعلى

نظرية.ا،لسلام!اهام!!اس!عتمماافهناتقوا)القرانى!

ثون،الشرعحدودفىالفرائزارضاءاساسعلىا،خلاقية

عبداالانس!انمنيجعلاوالشخصيةيدمرابذىا،ثراف-

-.-3----للإهواء-.

!+س.المعارفلوأئر!ر-28

العربىالشبابايدىالىالمعارف.دوائرتزال-،

والشبهاتبا،خطاءمليئةاجنبيةجماقلامكتبتوالتى:والاسلامى

والضزؤالتقريبمخحلط.صهنمتجؤدبحضهاوه!7؟)غلا!ات
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دالقرأنأ.ا،سلإمفهع!عقالقح!مورنتيجةدخبعخمنها8-الثقائ--

..الىسلاهىالعربىالنفنى6ت!ا!لر-

حذرو-فىشبابناينظرانانضري!يمنكانفقدإفنك..-.--

واغلب،بها.عليها.ويعتديغتهد.كهراجع-المؤلناتهذ*المى

الغمالينرالمستشزقينالمبفرينمنالمولوعاتمذه-كتاب

الحربيةالبلادفىلملغملاعدواالذينلرجالهمكثبوها!مذ

للبتالغربىهمهومهمعلىا،غلبفئوففت.،والامنلاميةت

ظلوفىالتاريختفسرئمفاعيههم!وعلىوالى"خلاف"والعقاث

-المستمدةوالقانونيةوالتربويةوالاجتماعيةالسياسيةنظرياتهم

زمن-والمسيحيةادومانىوالقانوناسيونانيةالفلسفةصن

وفىئواليهوهـ،والفوصأ!راعنةكاالقديمةالإمم-دثتيات

والحهتالدوحيدعلىالقائم!ا،سلامجوصعنتختلفمجهوعها

.والجزاءوالبعثوالنبوةبالفيبوا،عقرافوالعدل

عربية.معارفدائرةالىنتطلعا!نحتىزلناهـ!ا-

.-دائرةبهاتحفلالتىالكثرةبهإ.--الإخطاءاجهن!واللام!ة

العربيةوالمو!سوغةالمنجدوقاموسالاسلامية-المحارف

وجامعاتنامدارسناف.عليهيمتمدمماهابالميسرد

الجديرةالموسوصكلاتخيرومنلمحتىوفيليب.بر!كلحاقككتاب

لأحمد"عطيةضا،سلام!والقاموسوجدىفريدذائرةبالمراجع

ايضا.لهالسيلهمىوالقاموسالله

البحثمناهجثبهانلتتمقاءدةا،سلأ-اعطاناوقي

عارضين-،عليهمنأخذالذين-ا!الوجاالىالتعرف!هىالعلمى

كانوااذامنهمنفبلفلا!والتعديقالجزح).تاتونعلىابهم

خ.لم!جنبىالنفوذأوللتغريبالتبعيةأ-ندقةبالةااته!هقد

-V-؟
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الاسعدمىالفكوفىالمعزفةفنهح-.!

-بنظرياتالمسلهينيغرىالتغريب.نفوذيزاله!ا

.البصوفمنءكأناجيانجايبىنهوخطرةبلبلةخيهامضطرب!ة

ويخر!غ:عربىللخلاج"وأبنوالحبعةترج!اتويؤجمالفلسغئ

بينما:يقوصبم-،الإسلاملمفهوم.صورةيجعلهمانمحاو،ة

وقل!نأبهموأعلاءبالمعتزلةبإ،هتما!6حرون!ستشرضون

لححتيقةوعىدونهؤلاءوراءومفكرينا.كتابنا.م!تح!فجري-

ا!لاسلاهى.المعهسنة.نهجمفهوم

.مثفهبم!-يحثلإنل!بكلاهماوالصوفلةالمعتزل!أنوالواقع

منتعلى.كاننبألمعترلةأن.اد،الى"للامىالنكيرقى"الم!-فة

.ييه!المغإ،ة.درجاتأقمىذلكفىبلضتوقدإالعتل-شأن

مببيلاا!ما!اعتوالوجرانإلقلبإتشأحنا!!-وفيةأعلت

-...المعرفةالىوحيدا

-العقلالالن.علئفيهالمعزقةمنهجبقرر.(ا،تلامبديها

والمادةالروحترابطاساسعلىمفاهيمهويتيممعاؤالقلب

.لأنالعقلوحده.العقلمثهوملا.يمووهو،وا؟خرةوألدنيما

القلب-مفهوميقر،كاالقضاياكقفيان-يحكمجستطيع

الغيب.عالمىبينجياغالاسلانىمضايا-المجدكعتانوفة

والشهادفى.

المدبرفةمنهبئحولالفلاسفةياتنظتدثدتوا!ةد

ا،!نعلاممفهو!لكن5العقكطريهتعناوإلوجدأنطريقعن

يستمد-إنهاا،صيلةومنابعهمصاثرة.منالمستحدألاصيل

ا،نسانمحص!رهوتكاملوتولبطوموانمةجماعقىهعامنثها

4-؟
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،.والروحاولدةبينكيانهئيجمنيالانشاندامفها.سنقشنه

..معاحكليغهاتقولمالمعرفةفانوالقلبالعتلونجيهن

وانكرواوحده-اعلاء.العقلالئالغربيونتهبولكد.-

اعتملاالى.الشنرقية.العفوضيةالفلسفةنهبهتبينماالديبيا!

جوهرمغيختلف"ؤكلاهماوحبها.والبحشيرة،لوجداقمفاهيغ

....اصوله-وا،كبلام!

اخاتاجلمنبالمعتزلةالم!ت!ثشقوبئأثحناد.!لربما

النلسفةتأكلانئمظمعلثموبماناليؤنانيةنجالفلىفة.مدهبهم

لحواليهوديةالم!يجية!بلمنأكلنتكيآالألسلام.اليونانية

يلمنوالمطويلاا!ونانيهاانجفلسنةصبال!عتفمالذينألمسلمينولكن

تي!يةاثنالبظيمالإمام!وجاءمغهجفم!رختقواانتحرؤاان

الفلئسفةمفههس؟وهاجم(المنطقيينعلىالرد)!-نابه.فكتب

ومفهوما-خاصامنحلقان1للقرانعنوكننفجملةاليونافية

الشرقيمة.العنوصيةيمنا،غريقية.الوثنيةمنهتحه!بىاذاتيا

انعالمية(الثقأفة)أوالثقافةوحدةنجظرية-31

هحكلوى.،الفكوئوالغزو!التغريبمخاولاتاخط!.من

وضىالانسانيهالشقافةووحدد.الفالميةبالثفافةيس!مىما

الغربى-الالهستح!اروالمعالميةالصثيونية.مخحلحلاتاحدى

وجودهامقومات-تتستمدالتىنقافتهاامةلكلانذللا

دافت-ماالأفبم-!)ههوان،ولغتهااثخاوتوفكرهاوعتائدها

تهستحليع،اكيعيةمنحررواكالرث!د.ألفكر-ىدرجةبلضتتد

..هائ!تجعت!ة!اوا-حرىاكةطتهانجمةلىتذوبطان

45.
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-،العنلؤمأ!عنالفامةالممعرخةفيتختبفا2،!أ؟ئقأفلأ.

،ألامم-.ل!كلثسامبهعامةنظراتهىوالعلو3-هأفطبرف-

هلنث-وهى،واستررادمااهـستعارتها،يمكن.والثسقؤب

التاريخررىعلىنيهاث!اركتتدفكلهاوالمدنياتللخضارالت

العثافات*،كفلكليستالثتفةولكن،الطويل

هنالمستعدةثقانتفملهموالعرب،.بالاممهرتبطة،تومية

وتلكالعربيةواللفةا،سلاميةؤالثب!ريعةوالقر2نا،سلام

--..والعدلالتوحيدعلىالقائمةالمؤهنةالذاتية-

يقالأن،والمؤامراتالخداعصورأكبرمننانهؤلذلك

الأممثجحالألسانيةللثقافةوحدةايعالمحةثقانةهناكان

فيهادورنانانالثتاهةهذهتوجدكانتاذاوانه،جميعا

قفرضنهالذئالضخخللكيكالخاضبح،التابعثورسيكون

كانتولقدنرضاهولائقبلهلاكوروهو،الغربيةالثقافة

عالمئىلوررراتا،مسلامىالفخرمنالمشمذةالعربيهإلثظفة

ا!ضسارةفىوتوياوأضحاأثرهلأيزالولانعالوانسانى

وحدةجكلىيلتقىانيهكن،االلهى-جمل!البثزىوالفكرانحديثة

ثونالمختلفةالثثاناتانمعهيتناسبمايتقبلولكنه

داخلهاهينطوىاونيهاينصهرأن

كهعضالعالميةالثتانةث!عارايصهيونيةطرحتولقدص

من.وتح!حليمها،الاهمثقافاتالى.تلمرالواميةاها!افها!ن

الحضارةررمرتالتنىالفلسفيهالنخلرياتتلكداظها،ونرض

والماركصية.والفر!يعيةالوجوثيةهـمنهاالفرلهية

القرأنعنا،ض!الjاللفة--2.3

--.اللغاتمفهوموفق.العربيةاللفةلتقييمهحاؤلاتثصت-!

046--.-
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وتحديلهاتطويرها-01،ممحقومن3للامع!ملكبأن!هاا،!رؤبية

بينقوميةلغاتواتخاذهاالحاهياتواعلاء،منهاوالحذف

جميغاالارضلغاتثونالعربيهاللفةولكن،رجيلجيل

واحد،مر-وفلك،النظرياتلهذهولاالمنطقلهذاتخضغلا

خالهقيقرناعثرخهسةحفظهاالذى،ن3بالقر.ارتباطهاهو

يحتاجاندون.اليونملقارىءنابضاحياالاول.القرنفكر

الحية.اللغاتمنلغه،ىذلكيحدثلمبينما،معينالى

اللفةاختفت!نذترونارببةمناكنرتراثهايبلغ،اشاليوم!

را!صبحتأ.وا،لمانوا،نكليزال!رنسينعاهياتوخلهرتاللاتينية

.لغات

حيثنحن،فكرامة-ولغةلغةمىالعربيةاللغةان

ثحعوبيىحدةحافظةتعدالعربيةا،مةهىامةلغةهنى

نهىنكرلغةهىحيثومن،وترانهاونكرهاالاكةهذه

اليومعثدهمويبلغالارضانحاءمختلففى-المسلمينلغة

وكلهاوالفقهوالسنة1نالقرتجمعهم!-جامعةمليوناسبعهائة

العربية.اللفةصرإثمن

النفوفيأهدافأخطرمنهدفاالعربيةاللغةكانتولقد

العا!ياتلاثمارةمحاوا9تفىعليهاهـكزنتدولذلكا،جنبى

والقصصا،داعاتظريقعنالغربىالعالمآفراءمختلفلى

المربية0اللفةتفكيكالىتؤدىلنهحاولاتوكلها،ؤالمممعرح

وخرمهاوحثقهالهايحفظ7قالقرؤمسيخلل،المتحفثغإلفااو

وكيانها.

والفححىالحاميةبين!مطىلفهاتاهةالىيلدعوةوان

أنزالالامنهاالهثفوليصالفكرىالغزومحاولاتاحلتىص

!7-"
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يلاغةمعيجرئألذى-ظمابعهاالمكتوب،:.ررر!!غإا!ربية

-عن!البلإخثىمست!أهافىابلغةنصل-،هو.والضف1قا!لقر

7أضعافوهىا،سحلاملأ.ركائ!ز-.منركلذة،تنهدم!بذلنظالقرخالت

المى--ثوامويحتاجهام.ونجطيرأمرؤاستيعابه..وهوالقرأنقفهـم

ام!حاكحافكرفلللفة.!عحوحه!اللغة.بلاغةصلىالمحاظه

--ومزاجهالامننلامبذاقيةاساس!،مرتبطةالمفصجنى!ال!ربي!

-*.!ا،نجتهاعىللنف!حى

ءالانحطاط؟عصرولي!نقلضعففتبرة3".-4

بغدوقعالذئعحر.التجميعالىوجهمااخطرمق

باليقظةبدأت.التىالحديثةا.لنهضةقبلة-وحتيبعداد.منقوط

ولميدى-بالحملةالعربيةالجزيرةقلبمنشا.لاثعلإميةالعبريية

وجهما،من.اخطراناقول،القفريبيونثر*كماالفر.ف!بيه

بدأهأكلمةوهى(الاذحطاطت)-.جمضرعبارة.الفترةهد!إلى.

ا!،رسالياترجال!ن3"التفري!يودعاة!المبث!رونالمشثمرفؤني

والاسلامى.العربىالعالمفىانتثرتالتىاالتبشرية

ا-،مسلامىالعالمتاإيخ.فى-ضعففترأهنثه.انو.الجق،-

للسياسبيةمن،الناحعيةونصف-قونقرن8عنتزيخدلاهزهـإنةو!

-غرر.لحومصركإلجنرائرالحثماني!الدولةضنحفا.خلإلونجلك

في!ابرزفثدفحرئانحطاطفترةمطلقا-لك!نلمأنفترة!هإق"

فى-ا،لهحملامىالفكرجمعوالذفي1ا،علامالمسعيين.كأد.منر

والضياعالدشتتمنوحموهبهافحفظوهمتعددةمو!سو!اتأ

واال!بويبلضعفنتدمنالمولوغاتهذهالىوجهومهيا.

يو!فانيممكنلاضخما"عملاتتمثكفائها.أثتج!يلنض-

الانحطاكلكلمةجمالتلثدcانحطاطجمكحر.باخ!.عصرهإ
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ال!ولةالىالموجهة0والتعصبالغربىالحقدمن(-كلهات

اتهامقامكوحطمتعامأربحمائةأؤرباأرضتالتى!لعثمانية

الحليبي!4الحملات.استئنافثونوحالتأ،لملامىالعالم!على

--.-.هاحرىمرة

كتبفىترثيدهايجرىومصطلحاتكلطتهناكان

ا،مةهذهمعنوياتشحطيمبغرضدستقدوا،ثبالتاريخ

..المفاهيمنصححوانا،!فاظهذهمننتحررانوعلينا

ا،سلاميةالحضارةأسقاط-1.3

ا،سلامية-الخضارةتجاهلالى+متعمدةمحاؤلةاثهئا

النهضة(عنالحديثيجرىعندما.الحالمىالتاريخفنوالحنمقاطها

الحضا:ةيربطأندائمايحاولالغربان-ذلك.-ؤإلحضازة

القزنفىلسقطتتدالرومافيةالحضارةانفيرىونكرهبأرضه

فى.بدأقدالحديثةالحضارةفىالنهضةعصروانالخاممتى

.نجينالواقعةالفترةعلىويطلتى"،عشراشخامسىالقرنا

التحمورهذاأولى(المظلمةالوسطىالعصور)الفترتين

ا،ل!لاميةوالحضارةللاسلإمكانكاملةقرونلحثرةتجاهل

والخلق-العلمضلىقامتجديدةحضارةابرازفىالاثراكبر

كلهالمالم!اضاءت،التوحيذمنمنطقهاواتخنتمعها

قيما.حطهالعالم!علىوطرحتكريمانهراالبث!ريةواعطت

.لحمرعاننانهاولذلاتفقدهاكانتوالحقوالعدلالقوة.فىغاية

حدودالىالصينمنامتدواسعاضخماهجتمعإشكلتما

وهوعاماسبعينعن.تزيد،فترةئاورباتلبقنرنسا

ا".وايؤرخينالباحثيندهمشةموضعيزالماحدث

،09
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انجتى---.هىالق!ر؟ن-حنابستمدة1،سلإمديئ3-والحضار

المحرفةومنهج،التجريبىالعلفىالمنهجا،نسانية""الىقدمت

آلعزبيةا،ندللسطرية!وعن،والتلبالعقلترابط:ضلتىالقانم

ا،!حلامية-الحضارةمعطياتتنقلاناورباالتطاعتالمسلمة

النهخحسة\حركةانطلقتومنها،والمجتهعوالنط!كأالعلغفى

..الحدل!ةالحضارةمقزرات!صهعتالتئ

--4يحا!لىا،ممبتعهارى!الغزووالتبش!التغريب)ن-غر*"

على.ال!ألحسالضخمةالحقيقةهذهعنيغضىاندائما

انييشاركهيريدلاوعنصرهبدمهالمستطيلالمزفوإلجن!سان

النفوذوأن،بذلكلهيعثرفو،الحخسارةبناءف03خرعنصر

الحربمنالاوطانهذهاهليشعرانيريدا،ستعمارى

انوهم0و.قضبهمينكرفهوولذلك،والتبعيةm،بالذالمسلمين

-نقلواوالمسلمينالعرب.ان:ا!قاالفترةلهذهحكرضفاذا

علىكبرانتئاتشكولاوهذاوحثخلوهااليونانيةالغلسفة

.هناكان4أ.،سلامية.غرالحضارةبةقامتالذىالضخمالدور

بهوأثاثوأالكبيرالأثرالىألشارواقدالمنصفينبعض

فىهونكهوالدكتورةلوبونوجوستانماودابزبريفولتومنهم

..(الفربعلىقثرقاللهشمشأالحديثكقابها

إلفوبالةالتوبيةنظريات-35

التىالطويلةالأحتلالمتزةخلاللىالالهستعمارخاؤل.

نا.،01،جنبىالنفوذ.براثنفيالاسلامئأممالمتللألهانشظ

فكرةمصادرمقه!بمتعباوالتعليمالتربيةفىمنهجايفرض

ئترى،.،تابعة.خاضمة.اجيالاخراجبذلكمهشهد!ا

فجحتوقد.واعجاباو،ءافيهترىوان!اخصماستعهار41
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منوكانالسبيلهذاقىالنظف!منكطعنجاحاالمو،حجطذه

ا،سلامىالمالميواجحههاالتىالقحدياتإغلب0ئتيجتها

كانتا،لستمهارىالنفوذ2.فرضهاالتىالمناهج3هذ.اليو؟

...تج.امرينالىتهدف

العرديةوالثقأفةا،لهمملاحىالف!مقوماتكرب:.أو،

والقانونالى*قتحساد5وا،جتماعالعصياسهم!ا،تمختلفث

والاللاميةالعربيةقيقناحولالثبهالتوانماعة7والتربيت

حولها.وا،نتقاص!الاحتقارالريبة!تجووخناثهاوطثم!

و-كريمبها-والاشادذالغربىالفكرمفاهيمأعلاء:ثانيا

انتقديرمنجووخلهت.وتاريخهوعخلمائهالغربنجحلو،تا

ا،مممتوماتتسحهتالتىالعالميةالى!الدعوةبهوا،عجاب

الغالبة.ا،مماتونفىاك!بانالئوتل!فعها

طويىوقتوبعد.أحيراوانسلمونالعرباكقضنعا!دو

وتلك.أ،همالذللهنتيجةبهمحاقتالتىا،تخطاءمدى

بمدارسهاا،جمبية001،رسالياتحققتهاالتىالخحنبهـةالسيطرة

غضاياا!ءرفىتركتهالذىالخحايرالأثوعدىوجامعاتفا

المميةالولاءودلكالكبيرا،للامىوالعالبمالعربية،مة}

اهدافخدتإلتىوالتبعية،الطامعةا،جنبيهللإمم

الضيخاتارتفعتكما،ا،!شعمارىوالمفوذالصهيونية

مصالرهامنالاللاميةالعربيةالتربية.منابعصبالقط

الغزوةولمواجهةةوالقبىالحزةلقحقيقوحيدكأسلوبا،ح!لية

..ا،ستعهاريةوا،هدافالصهيونية
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ا،دهلامقبلالعبرب-36

لم"الاسص!لأميةالدءوةامافةلحملالعرباختبا-ان

تزالماالتىا،مورمنالقرانلنز!لبيةالع!ا!غة11واختيار

اللىاختارفقدوا،هم!واللغاتا،جناس؟راساتفىا!ثربعيدة

الرسالهلهذهالعربيةةالجزيرتحلبوالقانحةالا!"هذه

ا،رخسفتاق6الىبهادفعتواةا،مانةلواءوحملتفام!تجابت

مترة!الكبيرا،لهححلا!ىالمجتهعهذاتقيما!واستطاعت

يعطىاقا،سلامواستطاع،امحاماسبعينكقجاوزلاقايلة

هنهاجعلالذىالتشكلوهذاالوحدةهذهالعربيةا،هة

اللغةاعطىكما،القبائلمنمجهوعةكانتانبعدامة

حينوالغربالشرفلغاتبينالخطرةكانة41هذهالعربيئ

مناللغةهذهحفظالذى7نالقرصذا،با3نإلقرنزل

لغاتتهزقتبينماالطويلالمدىهذاعلىلهجاتالىالتيزق

وحدهمالعربواستطاعكفردأخرىلغاتوماتتكاللاتينية

بيئما،قرناعثصرحمسةمنذالمكتيبةالنححوصيمهموأان

ما-المكتوبهنصوصهامنتفهمانالامممن،هةا!نيتاح،

...قرونثلاثةيتجاوز

ربطيخعيدانيريدانهاالثقافىوالغزوالتغريبانغير."

ا،ربمةالقر!نهذهمتجاوزاالبعيدبهاضيهاحاضرهافىا،مم

وتثسكيقالثقاخاتتكوينفىالخطيراثرهامتجاهلا،عشر

الىالعربردمحاونةجرتضاومن،والأمزجةالمقليات

الفيتيتيةألىوالسوريينعونيةالؤالىوالمجسريينالجآهلية

ثححيئاتحقة!لمفاشلةمحاولةوهىالبربرالىوالمغاربة

ألعربيةا،مةصلةاكدتهاالتىوالجذورالروابطضمهتواثبتت

القفقرىيرجع-لاالتاريحانوأكدتالعربيةواللغأبا،لهلام
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الحدلاوالتوحيدهألىن2القربم!هجالالحسلامدفعها01!زىا،!"وان

والعصحبيةالوئنيةالىأحرىهرةتعودأنتممتجليع،وا،خلاف

فلا،ينكممنكفووا.الذينيئساليو!)انعظيماله1وحسدق

.3آيةالمائده(واخشونتخئئ!وروم

؟تراثللا!م!موهلالتراثمفهوم-27

على.التراثصفة،ضفاءكثيردتغريبيةمحاو،تجرت

الشبقاتبابيمفتححتىوذلك،الاسلامىوالفكرا،سلام

-.يزولومامنهيبقىوماالتراثمضهؤنحولمن

يعينقا!ااثار:بينمنلتجدفيهتنظرتراثواطلأمم

به.العهدنجعدوانواقحه!الىوتضيفهنتقبلهالنهوضعلى

ذلك!ثالو!ت،م!سيرتهافىوتحولت،.الأممعنه،وانفصلت

الذىالتراثهذا،الغربلامموالرومانىاليونانىالتراث

عام.منذ(اللات!نية)ا،صليةلغقهوماتتتصسيباجمام؟الزتوقف

القرن!(الوينسانس)إلنهضةحركةجا!ثمميلاثية004

الاوأصروربطمنهوا،لستمداداجيا!هفأرادتعث!رالخامس

مثلأنالتغريبدعاةبعضظنوربما،الحاضروبينيينه

خلال!تصلم!ستعرا،سلامىالفكرعلىينطبقانيمكنهذا

هناومنالاسلامىالفكر-يتخلفلممتشابكةترناعثسرأربعة

هستمرالاسلامىالف!إنوالواتعتراثبأتهيوصفأنيهكن

الفكريتخلفلممتشابكةقرناعشرأربعةخلالمتصل

والمجتيعالاسلاميةالعربيهللحياةالعطاءعننيهاالاب!لامى

متلفقا.دائ!اعطاءاوالحضارة

المف!ك.القائمالحىالاللامى.الفكرغالتهنا!من
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العسجيز--من-،-م!تالتناهذاالحمولىممجئمغ!مغاخلتفاط!بى.ا.لملحلوصا!ت"

تزاللأالتى-العربيةلغقهللث.ذ7!7يةلمتراثبأفبهـصنى!يئ

أن-اليومالباحثا!ستحيعاحتىنابضةحيةنصوحسهتجفظ--

دؤن.ايضاذلكوقبلور-ناعشراربعذخلالسبتوالمنيقواص

على!يتطبق،التراثفمفهوم،خاموصاوجهدالىيحتاحان

الغكرعلىينطبهت!انماالفعالالمتجددالحىا،لحملامىالفكر

و!ثعامالثأننحسلالذىالمنقحعالمبقوت!اليوتأنىالرومانى.

.-..ؤادئتقاء-ؤالنخلبن-المراجعهموخسعيكوبئانحهتفقدثبم-

-2.قىدإئطبهـجع-ا،!لامىالنهكرأن.هناالملاحظومن:.

المنطخ!.ذا،بحاثيعتهدلاوالها،ؤلىا،-مهسلالىمصالفة

منهايرنخىدغر.والخسعفالت!لمفعهودئح!بثوخاح!ة

اتصا،المتصلةالمؤصلةا،!نولمعيتفة!،الذىالمكثير

-.الصحيخةوإلسنة7تبالقرعضمويا

وكاندىتولستوى.ودعوة،ا،سللأم-نجزئة-38

تحاوا!4،المتأحرةالعصهتفى+أدع!دءواتتب

وقد"السلبيةإتما!!ةوا،الحر!نبونبذالسلامنواءتجصان.

يرجعواات-الدعاءلوحاووغاصدىتوللىتوىالىذلكنسمب

ص".السعلامعليه.المسيححكهاتمفاهيبمالىذلك-.-

عنىالالحلاعقصورانتحاولايكرذ19ألمحاوفةوكانت

وابوابوالحو!بالغز!اتجانبعتهتفحى؟او،النروهذا

التىالمتهاويئصورةتختفىحتىوذلكإ،وابقتالالجهاد

--..الخارجىوالضوازاءالغا!صبازاءا،لهلإتميموضها.

-ء؟ه
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فى..ألهند!خاصةالبريطانىالاستعمارصودنمد.!--

الاسلام0تصورمضللةجماعاتتحيلها.مفقيمبميفرخساني

--،للغاصبوألاستسلامالجبنعلىانقائمال!سلامبصورة

ناويضرهأ.الجزائر!الفرنسىا،ستعهار.حرصوكذلئه

.،الجهادبابالخطباء!كلحاتالاللامدراشاتمنينحى

يواجههم.ما،اخطرهوذلكبأنالمستعمرينمنايماناوذلك

النفس!عن!اللظعالمتاومةاداةوانهالاسلامفى

من".قبكالمضللينالكتابببعضالأمربلغلمدبل

ا،سلا!بينالتفرقةموقف-يقفواانالثقافىوالغزوالتفويب

الدأعية-صالمكى1نالقراياتوبينالمدينةفىوا،للاممكةفى

تحرضيالتىالمدينةاياتوبينوا،صطبار.الترقبالى

..القتالعلىالمسلمين

ينفصللاكاملاجتهاس"منهجالإللامانوانوإقع

جوانبه-احدمنيؤخذأنيمكبئو،السلم!تالحربفعه

2خراجتماعىمنهجاىعلىيطبقانيهظ!!لاتؤحدها

نظاما،كلهنلياخ!هان.بإخذها!ادوهن،محكوم!لاحاكغفهو

ولاالحربالىيدعو،ا،سلامانعجبومن،لثهاملامتكاملا

!مااصدقنحوعلىالمحلام!الىيدعوولحفهالقذالالى

المسلمينيدعوفهه-،والدعواتالمذاهبهختلفأليهتدعه

القودمن،العدةواعدادوشحنهأالثغوروحيايةاليقظة.الى

يدعووهو،وعدوقماللةعدوبهيرهبونالخيلرباطومن

يفاجنهم،حقىيقظينيظلواوأنأدسحتهميلقوافلاالضرالى

الىيدمحوهموانجماالحربالىيدغؤهم،فهوثمالعد-ومن

أجتاحهم-لماا،سلامبمفهومأخذواالمملمينانولواتقائها

5ة

http://kotob.has.it



الصهودبنءوا،ننم!لأفي-الملاحؤالقاءالغفلةفترات-،لعد!صث

غزوكلفىالممسلمون.اخذ!ماالا-امية".والئغور/المواقعئ

واكدهاالقرانعليهاالحالذكاالنتطةهذهمنالاخارجى

.مرارا

jوا،ست!ارالكتن!ض!لأ:

التازيخكتبفىطويلاوقتااسدمرتالتىالاخصاءمن

بهقمامالذىا،ستممادىالزحفذضويروالجغرانيا

علىالملاحوهنزىجاما!فاسكودىبيكروصمويل!لفنجستون

غزها.ا!سيا7منإجبزاءاو.الافريقيةحشص.للقارةانه

احقادهم.يحملونالتبثسرطلائعمنجميعاهؤ،ءيكنلم-بينها

بهايشهدوتاريخهم!حكانكلالىوالعربالمسلمينعلبى

.واحراقاتاغاراتمنبه-،ح!-ا

افريقيافى-اكتشفوهاانهم!ادعوالتىالمناطقهذهوكل

المسلمونالمؤرخونعنهاوكنبخلالهاجاسواقدالعربكان

تمبكتووالىالنيجرنهر)عالى،لىبطوطةابنوصلفقد

دتقرهثلاثةبنحوالاوربيونالرواداليهايصملانقبلوسكوتو

النيلمئابعاكتشفانهصنبيكرصمويلعنذكرو!ا

محروفةالمعالمهذهكانتنقدعلمياصجيحاليسالابيضن

طويل.بزمانقبلهالمحصريةالحيلةرحبالوصفهاوقد

مارجمويخوسووصولقبلمحووفةكانت!قدالهندواما

.يتبرونجاما!فاسكودى
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*.القىهذه"الكع!فرحلات-بانه.وص!ما.الطوالؤأف!.-.

الالطولة،من-بهالةمحاطةوا!عفوافيا-أ!اد!غكقع!!ور!

ولفهيقنمعرناان"الاستعمبر!هارادزم!ا!،أبحقال!هفئيكقلم

الرحلأتهذهكانعظوقد،وا!لمأ!لهو-!احب

-احدىفيولفجندستونأشاووق!للاثير."الأو!يالطلغعة

-الاكشافن!ايةان:قالحينالم!فىtهف!ال!كاباته

الارسالياتفانالتبشو!العملبدايةهىابغزأ!

فى-كلالوأالنيق.ا!جالهؤلاءلهراءقت!رككانتالتيشبري!

ومبتنرفي.!عاةالاصل

انماؤالامحبانالبرتغالمنالرحالةهؤ،ءان!المعر!ى.

الاست!اربدأهاالتىالتطويقلحركةطلائعيمثابةكانوا

ضحناسبانياعنوالعربالمسلميناجلاءبعدأفغربى
ا،سلامى-والشيطرةالبألمحولالطوامابهقصدحخظط

الخلف.منغليه

وإلعلم:اللينبينالخدف.(!ت

تقولالتىالزائفةالدعوىتلكدائماالتغويبيونيردد.

تصويرالىتهدفدعوىوهى،والعلمالديننجينبالخلاف

القدرةموتففىالعلم!!تصويرالقصور0موضعفىال!ين

بجنميعالقضيةهذهنقلتوقد..الكاملةالعفعية!السيطرة

ليس-الذينالغربدينمن!موقفهالفربىالفكرمنفصولها

صاغوهالذىاللينذلثهوانما..السمحةالمفزلةالمسيحم!هو

اليوذاني!ةالفلسفةمنمضامينوئالمسيحيةمناطارفى

أ&!مان!.والكانونالوثنية

.057
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--!حبز---؟-س،--+-خ--ء---.ول.
-الكيسمة-بينالخفض--جرىالمفاهيم-هكه"ؤدكملبل--

--/ئتلألجتجحتئبدأتالثئ-والطبيعيةالكينياوي!-وابعلو!

انشبأهاالتىالبحثمحاملاو!با.علىاستولتاقببدها!ة

هناورمن،منهاأخرثواثمأسبانبافى،والمسلهونالعرب

-كانانمااورباعرفتهاالتىالعلهىالتقدمخطواتفان

اصحاباقوإعدهاء!هموبناةاصولهاواضعواهمالمسملهون

!الذىاليوفانيعرفهيكنلمألذىالتجزيبىالعلهىالمنهج

ودعوةالعلمالىالاسلام!لنظرةامتداداالمسلحونصنعة

الفقهمنالعليىبالبحثوتطوراالكونفىالنخدالىن3القر

الاساها،سلأمىوالتشريع

-!والمالماللأيقبيئالخلافزيفيمكت!ص-ومن-هنا-.

-الذ!هوألاسلاماقونلث،الاسلأمىالفكروفىالاسدم2

قذهعلى!بعيطوتالتى!ىوأوربا،الاسلاىالعلمصنع

اورلي،خلافاوهحلئ!ففالخلاف،نمتها"ثمال!لوم

فانولغلك،ا،مم!ذهحلأودعن!قا!رغربىخدفأو

الاس!ى-الفكروالىوالعربالاسلامعالمالىنقلهامر

-واحداثالحقالقتبزييىبهايرادامضدلة،محاولةالاليسى

-053وا،ضطوابالبلبلة

-.الكهنوبيعرفواولمالدينرجليعرفوالبمتتالمسلمون

كالكئي!ة!ةلهم.وليستالديتيةالمنظهةسلظةولا

كتابهميفهـرولم،اطية"الثيهوقرإلخكوهةبهـقواوكلم

بالخسسبةحسدثكما.الحلمخالفشيغاالموثق-المنزل

--..الادياتدعرفهاالقنالكتيلبعض!

--المعرفةمنهجفىالاسلاهىالنكرنظريةقامت.ولقد.

.-"ه
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وبىجمن،والقلبالعقا!بمبن-و،.والعفمالدين.تكامىاعلىة

يحدثلمهناومن،-والنقلالصقلربين،والمادةالروح

ا،سلامنانالصراعأوالصتامذلكيجدث.ولنأبدا

المحسو!ساتوسيلةالحتلاتويرى،منهجزءاالحلميعتبر

باحا!لةعوىjiهذهكانولذللثالفيبياتو-يلةوالقلب

ا،سلاهى.العربىللفكراصلا.بالنسبة

:الرسولوسيرةا،ساطر-ا؟

الاولىمراحتهفىا،سلامىالفكرواجهمااخطركان

والىالنبويبةالسنةالىتثخئىانأرادتالت!المحاولةتنك

،وا،ه!ا!وا،كاذيبالاسرائيلياتمن.سيلاالتفسر

يثودمنا،لملام.حصوم!همالمحاولةهذهاصحابوكان

هذهالىالمشلم!ينضلماءتنبهوقد"ؤف!همومجوص

شديداحصاراوحاصروهاكاكلةفقاوموهاالخلاهرة

والتعديلالجوح!علم.الرجالعلموضا!عليهاقضواختى

عنوالكم!فولحتيقهككىإننبوىالتراثحصروأمكن

!تا،كاذيبهذهدتجيةالى-ا-العلمجرىوكذني!،زائفه

.القرآنقفسحر

لاضافةجلأيدةمحاو،تبدأتالحليثالعصروفى

نابعدالوسيلسرةالىاخرىموةالقميمةالاساطر

وذك،ا!انيبكلمنوحررت،تهامامبرةالدىهذهنقيت

اطلهمنحاولهاموهو(التاربختأديب)طريقعن

ك!يرةمحاولةوهىوعيرهاالدمبرةهامشكتبهـلمعلى

خويةانفسهمالقابهؤ!ءاعطىفقدألاثروبعيدة
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القدي!ةألساذجةصورث!اعلىالأساطببريفبلوأفلمالخيال

/.صهاوتوسعوااليهااضافوابل

هيكللدكتوزIامثالمنالباحثينبعض!لذلكتنبهوقد

التارىهليتعرضالذىالخطومدىعنوكثسفواوفيه

الوثنيةالقليمةا،شاطيرهذهمئلباحياءا،سدمى

.المنفطةالرسولسيرةعلىاضفا"لهاواعادةائيليةوالاس

اضافةهاوزيفكلمنتهاماحررتالتى"لظاهرة

محاو،تمنجديد؟!خاولةهذهانتماماتبينوقد

النبويةبالسيرةالناساهتمامتستغلاقارأدتالتغريب

ولكففنى!وسيقىاسلوبطريقعنجديداعرضاوسخسها

الوقتنفد!فى،الحقائقال!زيفاضافةيحاول،مسموم!

الاماممق!متهموئوالجماعةالسنةاهلفيهطJ.الذى

تحريرعلىالقيمابنوتلميذهتيهيةابنالاسلام!8شيخالعظيم

كنرونفعلههاوهوزيفككلمنوالشرةا،سلامىالفكر

والعحيدعبدهمحمدا،مامعليهجرىوماكثيرابنالاماممنهم

الجزيرةقلبفىالوهابعيدبنمحمذالاماموكانرضارشيد

-الحثيثةالمعر!سةهذهابوفهوإليهالدعاةاصدهتالعربية

...،امأمها

-والضمير.-.الدين42

محتولةيبالنضمجالفىالخطرةالمحاولاتمن

ا،خلاقىالحولبأنوالقولوالضميرالدين"بإنايصل

بأوامرعاملاالانسمانيكوناندونطريقةيتخذانيمكن

أحدهميثول،المسلمينبيناليوبمتتردددعوىوتلك،الدين

006-
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امر.ؤفكن،وافعلالغقيرالىواحسنالخيرافعلواللهاسى

3خر.ثىءوالصومالصلاة

.الثالىمحبةكسبيشحليعونبهذاانهمهؤ،ء!يظن

-.اللىرضاءاو

كالمقدثسافىونظامملكاملكلا،سلامانوالواقع

قت!قلامرتبطةوالأخلاقوالتنريعةالعقيدةفيهالجامع

،2مريحواضحاطارخلالبعدكنهالانسانعمليبدأأقبدولا

أنفقفلوومعاطتهوعباداتهوأنظمتهلةواثالنهالاشملامهو

الزكاةاطارفىتكنلماذالهاقيمةظلأألحفيهاتالوفالرجلط

الله-ثصرءالذىالنحوعلى،والصومبالض!لأةموتبطة

لمأدأصيلة-قيهـةلهتكونأنيمكن،عمل.أخدقىأىوان

المنهعرتبه.الذىالنحوعلىكللهالاسلام3بنظاممرتبطايكن-

ء-..لأ01انىالقر

رغباللاينعنالخروبمآرالواحينالفربيين.ان

فابتكروأذضعطلللامنكبديلأخلاقىمنهحوضمعفيطالسفتهم

عقلاورىروحىأوخنو!جالبهاوحاولواوالأوضاعالصورهذه

الأخلاققوامهمنهجافيجعلهاالمعاملهثسئوقاللأينمنيلتهدس

ولكن،اللأيناصلعنالمقطوعوالبروالخيىوالاحسان

لانهذ!-اراثتهاالتىالبيئاتفى!ئ!لتقدالظسفةهذ؟مثل

برسالاتبهجا!الذىالديناجؤاءبينالفصلالىسبيل،

لتواي!ا،معينواصفىخاتمهاا،سلامكانوالذىالسعاء

عضلأقه،علا،نسانياخذالذىالنحوعلىوتشكلفا

.فتصب!الاخلاقوتجىء،والمفاملةبالعالادةوث!ريعتهبالتوحيد

القالونوالسيالصةوالتوكةوا،جتهاعالاقتصنادجوانب!
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4 r!ط.."-اينيئىبالغكرا،سلافيالفكر--.وض

الفكيروصفكعاباتهممختلفئالمنمتشبرقونيحاوك.

على.جرياوفيلكعلمىغر.مكرانهأى،ال!ينىبالفكرا،للاهى

والسياسةالدينبينبالفصلالغربىالفكرخكزفهالذئ"التقسيم

وا-،نسأن.اللهبينالعلاتةوبينوا،جتماعألاخلاق؟بين

الامورمنذلك5اتوربماوالمجتمعالانصانبينوالعلاقة

عنامرخلالمنتثيكلتالذىالغوبىالفكربيئةفىألطبيعية

ؤمن-المسيحىواللاهوتالرومانىوالتثريعأليونانىالتراث

انفصا،والعناصرالقيمبإقالواخحا،نفصالهذا.جاءثم

وقتمنذوفكرهاالمجتمعاتهذه-حياةفىصريحاحلانجعا)خذ

عندماصماثقوعزقاصرايعدالمنهبئهذاان،.غرحلويك

ا،ولىاللحظةمنذفثنمأالذىأ،سلاهىالقكرفهي!بهيلتم!بى

والعناصر،القيمبين.فيهالفصلالىمسبيل،ءجامعامتكاملا

يجعلالذىالجامعالترجميبهذاعلىالاسايقومال!بل

حقائقفامنمفبرغةوالتربيةوالاجتماعوالتانونا،قتصاد

وا،خلافكألاصالتوحيدمععقيدةتتكابللماذاواصولها

والدنيا،بلمتلالوحىرايطةعلىاشحالاوتقوم!،كهنطلهت

ويحيلبالمادةوالروح،الثسهادذبعالمالغيبوسكالم،بالآخرة

الفكر،نثينىفكرا،سلامىالف!تبأنالقولثون.المفهومذلئه

.اىاللاهؤتعلىالتاصالفكرهوالغربمفهوه!فيالديتى

جفاعفهوا،ل!لامىالفكراما،وا،نساناللهبينالعلأقة

و!ن.الجفاعةومعاللهمعالإنسانقوامهاعلاققينبين

دينيةلفةالعربيةاللغةبأنالقولعباراتأيضاتهـخعلىءهنا

ص!2-6-
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نافلك،(اللاهرتأوالحبادةبمعدى)دينا،!سلامأن1"أو.

اللغةبأنالقولصدتدونيخولالمتكامل.الجامعالمغثومهذا-

نكوولغةامةلفةهىبلقوميةلفةأوثينيةلفةالعربية

إ،سلاهىالفكروان،كبرىحضمارةولفةعبادةولغة

المعرفةمفهو!أساصعلىتيملأنهمنهجىعلحىفكوهو

تضاربدوتمفاالقلب.وجفاحالعقنىجناح:الجناحينذات

..-.واهتزاجتكاولبلثنانيةاو-

(الجنذىأنور)

*مل!مهه
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ؤار!مم!أ!*-:

ل!صزل!ا)بئكاصعصعىيها08مز!اا

713!8آت

؟265/قي7الكتببدارالايداعرقم

537.-59-.!الدولىالقرقيم Y1لا!-
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